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Q
ero começar reiterando: que saudade. Que saudade. Saudade 

do homem, da pessoa, do ser humano, mas saudade também de 
ver-se uma referência política do calibre de Franco Montoro. 

Franc ontoro é descendente intelectual e político dos grandes funda
dores do Brasil, que foram muitos e que tiveram características que às 
vezes são até menosprezadas nos dias de hoje. 

Começa pelo nosso patriarca, José Bonifácio. Também era um vi
sionário, também era um intelectual, foi professor. Foi membro da Acade
mia de Ciências da França, professor em Coimbra, mineralogista famoso, 
escreveu um livro admirável que, lendo-se hoje, tem uma atualidade de
finitiva. Propunha a abolição da escravatura, antes da independência do 
Brasil. Propunha acabar com o analfabetismo no Brasil, tinha uma visão 
democrática, e tinha um embasamento teórico e tinha convicções. 

Mas não foi só o José Bonifácio. A nossa história está marcada 
por personalidades desse calibre, desse porte, como foi o porte de André 
Franco Montoro. Não quero cansá-los, mas se nós formos ver o que fez 
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o Visconde do Uruguai, meu Deus do Céu, o que este homem escreveu, 
conservador que era. Ou o Marquês do Paraná, José Honório Hermeto 
Leão. Todos eles tinham uma formação, uma visão, e tinham crença, 
acreditavam, tinham convicções. Uns liberais, outros conservadores, 
outros escravocratas, outros abolicionistas, como Joaquim Nabuco, é a 
mesma estatura: li, recentemente, uma conferência que Joaquim Nabu
co fez na Universidade de Yale sobre Camões. É uma coisa admirável. 

Montoro vem desta filiação. Sempre teve uma visão, e essa visão 
não foi apenas uma aspiração, estava embasada num conhecimento, numa 
reflexão, numa prática que não afastava a teoria. Por isso ele nos marcou. 
Marcou porque tinha com o que marcar. Não é um homem que passou pela 
história, teve votos e foi embora. Não, não. Teve votos, teve muitos votos. 
Mas o que marca não são os votos que se recebe. É quando os valores nos 
quais nós acreditamos se transformam em prática. Montoro fez isso. 

A mim me coube, hoje, falar sobre Montoro como líder político. 
Posso dizer, como muitos aqui, ou como todos, o quanto ele marcou cada 
um de nós. A primeira vez que eu encontrei com o Montoro foi num 
avião, por acaso. Semanas depois, ele foi nomeado ministro do Trabalho. 
E foi o primeiro encargo público que eu tive. Eu era professor da univer
sidade, em 1961, eu tinha 29 anos, e ele me nomeou para uma comissão, 
porque ele achava que era importante que sociólogos - naquela altura, 
ninguém nem sabia o que era isso - discutissem a questão da moradia. E 
Montoro, como ministro do Trabalho, pregou a habitação popular. E lá 
fui eu, participar de uma comissão, designado por Franco Montoro. 

Mais tarde, eu segui, muito de perto, um pedaço da vida do Mon
toro. Ele era anterior a mim e quando eu entrei na vida partidária foi 
para competir internamente numa prévia, para saber se eu poderia ser 
ou não candidato ao Senado numa chapa de sub legenda, como havia 
naquela época. Os votos se somariam, mas sempre havia uma certa difi
culdade. Pode ser que, de repente, ganha. Mas não porque era o Senado. 
Montoro tinha uma vantagem, uma superioridade de experiência sobre 
mim imensa, não só, àquela altura, intelectual, mas política. Mal termi
nou a campanha, daí por diante, Montoro passou a ser realmente meu 
ponto de referência. O,que eu disse aqui é verdade, porque eu senti. 

Assim Montoro foi líder. E foi líder porque tinha o que dizer; tinha 
com o que liderar. E a liderança do Montoro era democrática, coisa muito 
rara no Brasil até hoje. Montoro não impunha, ele convencia, ele procu-
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rava convencer. E mais ainda: até na forma de organizar a liderança ele 
inovava, porque ele fazia liderança colegiada. Ele organizou um governo 
em que realmente havia um colegiado. Às vezes até exagerava. Uma vez 
estávamos nós dois lá, passando uns tempos em Brasília. Ele já não era 
mais governador, eu era senador e nem me lembro mais o que o Montoro 
era na ocasião. No carro, ele me disse: - "Você se lembra lá em São Paulo? 
Nós governamos a quatro mãos". Eu disse: - "Montoro, o que é isso? Nós 
nunca governamos a quatro mãos. Eram tantas mãos, que havia algumas 
mãos mais fortes do que as nossas". Não direi quem é porque é governador, 
hoje, aqui. Mas era o modo de o Montoro dirigir. Ele nunca dizia: "Eu faço, 
eu mando, eu quero." Não precisava. Ele inspirava. E, como ele inspirava, 
nós o seguíamos, e com tanto entusiasmo que nós assumíamos como nosso 
o que era inicialmente dele. E foi assim no decorrer da vida. 

Foi assim e eu não preciso repetir. Aqui se disse muito o que o 
Montoro propunha: é preciso descentralizar, é o pequeno, é o povo, 
a liderança tem de estar apoiando as questões concretas da popula
ção ... E Montoro dava lições práticas de como liderar. Um pequeno 
episódio: nesta campanha de senador íamos sair por São Paulo afora 
e o Montoro, em todos os lugares que ia repetia o mesmo discurso. 
Um, dois, três, um, dois, três ... Alimentação, emprego e uma outra 
bandeira, cuja lembrança agora me foge. Bom, eu, recém-entrado na 
vida política, professor da universidade, tinha vergonha de repetir o 
discurso. Em cada cidade eu dizia uma coisa diferente. Resultado: 
não ficava nada. Não sobrava nada. Quer dizer, o Montoro sabia 
como, realmente - além de ele ter idéias, além de ele inspirar - ele 
sabia como incutir nos outros as suas idéias. E ele repetia. E a repeti
ção é um instrumento fundamental na vida política quando você está 
lidando com uma sociedade de massas como é a nossa. 

Montoro tinha cuidados específicos na forma de comunicação. Isso 
era raro naquela época. Os políticos tradicionais não se preocupavam com 
a forma de comunicação. Montoro sempre ligou, prestou muita atenção à 
pesquisa e à forma de comunicação. E inventava símbolos. Por exemplo, 
o nosso partido, o PSDB, cujo símbolo é o tucano. Quem é que inventou 
isso? Foi o Montoro. Inventou por várias razões. Uma, porque ele não gos
tava do nome: PSDB, porque era partido social-democrático, e ele era um 
democrata-cristão. Era SPD na Alemanha, e ele era do outro lado. Bom, 
nós inventamos um outro nome: Partido Popular Democrático. Eu fiquei 
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do lado do Montoro, eu também queria que fosse Partido Popular Demo
crático. Perdemos. Ficou Partido da Social-Democracia Brasileira. Ele fi
cou assustado com a social-democracia e inventou o tucano. Para substituir 
a expressão. Ficaram as duas, mas o tucano foi urna invenção do Montoro 
para evitar que houvesse urna conotação que a ele não parecia adequada, 
(e não era mesmo), de trazer para o Brasil urna briga européia entre os 
social-democratas e os democratas cristãos. De alguma maneira Montoro 
antecipava o que hoje ocorre no Chile, e minha relação com Montoro era 
urna antecipação da Concertaôón, corno se diz no Chile hoje, da fusão de 
correntes de opinião, que têm diversidade em várias questões, mas no fun
damental são capazes de se integrar. 

Mas Montoro, além dessa inovação na forma de fazer política, 
inovava nos ternas. Aqui já se disse: América Latina. Por que exis
te hoje, na nossa Constituição, um artigo que diz que a integração é 
fundamental para o Brasil? Porque Montoro inspirou a idéia de que o 
Brasil, pela Constituição, é favorável à integração da América Latina. 
Foi Montoro quem inspirou isso. Aqui já se disse, mas é fundamental, 
e acho que com muita razão. Montoro tinha paixão pela descentrali
zação. Ora, nos anos 50, 60, tudo era centralizado. Era o Estado, e o 
Estado tinha de ser planificador, o grande organizador da sociedade. 
Até hoje, quando as pessoas dizem que falta um projeto nacional, são 
saudosistas dessa época, em que havia um grupo de pessoas lá em 
cima, intelectuais, políticos, definindo os rumos do País, o que o Esta
do vai se impor à sociedade. O pensamento do Montoro era o oposto 
disso. Havia que descentralizar; e ele descentralizou. "O município, 
ninguém mora no Estado, nem no País, mora no município." Era urna 
expressão que Montoro repetia, repetia. No concreto, é preciso ir para 
as coisas simples. E fez isso. A horta comunitária. É expressão do 
mesmo. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas a tendência, o 
correto é descentralizar. E nós todos não fizemos outra coisa na vida, 
porque éramos amigos dele, somos seguidores dele, do que descen
traliza. Agora estão recentralizando. Estamos num momento de volta 
neste aspecto e pensam que estão avançando. Na verdade, Montoro 
entendeu que a democracia requer a descentralização. E mais: ele ti
nha urna visão, corno aqui já se disse, ampla. 

Montoro era cosmopolita. Montoro não só tinha convicções, tinha 
formação intelectual, não tinha urna visão provinciana. Ele era cosmo-
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polita. Eu convivi, aqui no Brasil, com Eduardo Frei, o pai. E, cada vez 
que Frei vinha ao Brasil, Montoro me chamava e nós íamos almoçar 
ou jantar com Frei. Eu tinha vivido no Chile por muitos anos, mas Frei 
era presidente da República, eu era um pobre exilado, funcionário da 
CEPAL. Eu maIo conhecia. E depois, com Montoro, convivi com Frei 
e vi o relacionamento que Montoro tinha com a democracia cristã e 
com as lideranças chilena e venezuelana. Com o Rafael Caldera, que foi 
presidente da Venezuela por duas vezes. Eu conheci o Caldera através 
do Franco Montoro. Montoro tinha visão, conhecia os líderes europeus. 
Quer dizer, era um homem que estava ligado ao sentimento do mundo, 
não era um político provinciano. Tinha visão intelectual e relações que 
permitiam que ele situasse a política brasileira, num contexto mais am
plo, num contexto mais global. 

Mas tudo isso, no entanto, não define o líder, não forma, em si, 
o líder. Forma o homem de boa vontade, o intelectual, o homem bem 
relacionado, com uma visão ampla, mas não é o líder. Mas Montoro era 
líder. Por que Montoro era líder? Porque ele se antecipava àquilo que 
ia acontecer, ele contrariava o que estava acontecendo, propunha outro 
modelo e abria espaço para esse novo modelo. Ele fazia com que as 
coisas mudassem na direção daquilo que era antecipado na sua visão. 
Esse episódio a que se refere,o episódio das Diretas Já, é um episó
dio muito forte. Me permitam dar alguns detalhes adicionais a respeito. 
Montoro resolveu que era chegado o momento de convocar o povo para 
uma grande campanha das Diretas. Eu era presidente do PMDB em São 
Paulo. Convoquei o diretório: não há condição política para isso, não há 
clima para se fazer nada aqui, diziam. 

Conversei com as lideranças de outros partidos, incluindo o PT. O 
PT tinha um discurso de que ia fazer sozinho. Não havia clima, ninguém 
aceitava. Montoro insistiu: vamos fazer. Eu me recordo que nessa ocasião 
houve um encontro na minha chácara, lá em Ibiúna, de alguns líderes 
políticos. Jarbas Vasconcellos, Ulysses Guimarães, e vários mais. E nós 
estávamos vendo na televisão, quando o general Figueiredo, presidente 
da República, disse que Diretas-Já era subversão. Até então se imaginava 
que o general Figueiredo iria ser mais ou menos aberto à idéia da elei
ção direta. Mas, você qualificar algo como subversão naquela época, não 
eram simplesmente palavras como se diz hoje. Era uma coisa bastante 
dura, teria conseqüências severas. A partir daí pensamos que Montoro 
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desistiria da idéia. Não desistiu: " Não, senhor, vamos fazer no 25 de 
janeiro, 25 de janeiro, 25 de janeiro ... Vamos fazer". 

Chega o dia 25 de janeiro, eu fui à Universidade de São Paulo com 
ele, porque era a data do aniversário da fundação da Universidade. Eu 
estava com ele, na celebração da universidade, quando José Gregory me 
telefona: " Venham para cá." "Por quê?" Ele estava na Praça da Sé, o lo
cutor que era o Osmar Santos, e a massa começava a chegar. E nós nunca 
imaginávamos que teria tanta gente, e nem havia alto-falante para atingir 
a população. Não se sabia o que fazer com aquela massa que vinha, que 
vinha, que vinha. E desabamos na correria para chegar à Praça da Sé e 
perceber que realmente a convocatória do Montoro correspondia ao que 
mais tarde eu escreveria no programa do PSDB: a voz rouca do pulsar das 
ruas. Montoro ouviu a voz rouca, sentiu o pulsar das ruas, se antecipou, e 
forçou a eleição direta. Mas não foi só aí. 

Isso mostra a tenacidade, ele tinha a tenacidade, a capacidade de 
se antecipar e não se dobrar às conveniências, e mesmo às ponderações. 
Quando a pessoa tem convicção, insiste. E ele tinha essas características 
de líder. Ele tinha outra que a liderança tem: a generosidade. Montoro 
podia ter sido candidato a presidente da República pelo Colégio Eleito
ral. Ele era governador de São Paulo, Estado mais forte da Federação, 
recebera a maior votação que tinha havido, e nessa altura eu era senador, 
e o Montoro tomou a decisão contrária. Tomou a decisão de abrir mão de 
qualquer pretensão à candidatura para fortalecer a candidatura do gover
nador de Minas, Tancredo Neves. Coube a mim transmitir ao presidente 
nacional do PMDB, deputado Ulysses Guimarães, essa decisão. 

Imaginem, senhores e senhoras, o que significava informar o 
deputado Ulysses Guimarães que o governador de São Paulo estava 
disposto a apoiar o governador de Minas no Colégio Eleitoral. Por
que o doutor Ulysses Guimarães era contrário à ida para ao Colé
gio Eleitoral, porque ele queria insistir na tese das Diretas Já, e nós 
achávamos que tínhamos, embora nós tivéssemos perdido a votação 
para aprovar a emenda no Congresso. 

Quando nós perdemos a votação das Diretas, a partir daí pensamos 
o que fazer: continuar denunciando ou tentar ganhar no Colégio Eleito
ral? Decisão muito difícil, porque envolvia valores, princípios, suspeitas 
até hoje rumores que os setores mais radicais espalharam, que nós não 
queríamos que houvesse a vitória das Diretas Já. Mentira, nós queríamos, 
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mas depois que perdemos, o que fazer? Entregar o governo, continuar 
deixando o governo nas mãos de quem governava, ou tentar reverter? 

Recordo-me, num jantar, com o deputado Ulysses Guimarães, 
o senador Pedro Simon, o deputado Pacheco Chaves, nós jantamos 
numa churrascaria em Brasília, quando e o doutor Ulysses perguntou 
a opinião de cada um de nós sobre a ida ao Colégio Eleitoral. Eu disse 
que, de todos ali presentes, quem pagou o preço maior para a ditadura 
fui eu. Eu perdi minha função na universidade, fui para o exílio, fui 
preso, estive na Oban, e eu não estava disposto a que isso permitisse 
a continuidade do regime autoritário. "Eu vou ao Colégio Eleitoral", 
respondi, "porque nós podemos ganhar no Colégio Eleitoral". O dou
tor Ulysses disse: - "Você corre o risco de ir sozinho". Eu disse: - "É 
verdade, mas eu estou convencido de que é este o caminho". Montoro 
tinha a mesma opinião, e nós criamos as condições. O próprio Tan
credo assumiu um papel fundamental nisso para que fosse eleito pre
sidente para criar essas condições. Se Montoro fosse disputar, podia 
ganhar no Colégio, mas abriria uma disputa dentro do partido. Ele se 
antecipou a todos e disse:- "Eu apóio Tancredo". 

Então, eu transmiti essa informação ao doutor Ulysses, na antiga 
sede do PMDB, aqui em São Paulo. Ulysses perguntou - "E você, o 
que acha"? - "Eu acho que ele tem razão. Se você quiser saber do meu 
sentimento, eu queria que o senhor fosse o presidente da República. 
Mas, nas circunstâncias atuais, o único que pode ser o presidente da 
República, que soma forças para ser, é Tancredo Neves, de modo que 
devemos apoiar o Tancredo Neves". 

"Eu quero ouvir isso do Montoro", disse o Ulysses (ele dizia as
sim). Nós fomos jantar no Palácio e o "Montóro" (o Ulysses pronunciava 
o nome do Montoro com a segunda vogal aberta) disse, com toda a tran
qüilidade ao Ulysses Guimarães, e estava presente o Roberto Gusmão, 
que ele apoiava Tancredo Neves. Ulysses era um homem correto, era um 
gigante também, entendeu a situação e assumiu o comando da candidatu
ra de Tancredo Neves. Mas se não há essa grandeza, como naquele mo
mento houve, se não há capacidade de entender o momento e abrir mão 
dos pequenos espaços que cada um pode ter, não se constrói uma situação 
nova, uma força capaz de dirigir. Pode-se até ganhar uma eleição. Mas, 
depois de ganhar, vira-se nada. Não se altera tudo o que está acontecendo. 
Então, em suma, Montoro tinha a capacidade de liderar, porque ele tinha 
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convicções, porque ele inspirava, persistia, tinha generosidade. Ele era 
capaz, em grandes momentos, de entender qual era o quadro geral e o que 
fazer. Ele permaneceu até a morte com essa posição. 

Eu me recordo já, depois que nós perdemos o plebiscito do parla
mentarismo. Eu fui eleito presidente de República, Montoro foi eleito 
deputado ... Quantas vezes o Montoro foi falar comigo para me conven
cer de que era preciso fazer o parlamentarismo. E nós tínhamos per
dido o plebiscito do parlamentarismo. Se ele estivesse entre nós neste 
momento, ele estaria dizendo isso: - "Olha aqui, o desastre que está o 
Brasil, não há comando de nada. Vamos fazer o parlamentarismo!" 

E não adiantava falar: você acha que, neste momento, alguém vai 
votar pelo parlamentarismo, passar o poder ao Congresso? - "Não, a 
gente muda o Congresso!" 

Essa era a atitude do Montoro, um otimista, mas adepto das utopias 
viáveis. E Montoro tinha, na prática, a convicção daquilo que acredita
va, naquilo que eu também acredito: a política não é a arte do possível, 
A política é a arte de tomar possível o necessário. E Montoro fez isso a 
vida toda. Quero ainda dizer o seguinte: se nós todos estamos hoje aqui, 
relembrando a memória de Montoro, é porque ele foi grande. E quem 
é grande deixa semente. As incompreensões eventuais do momento de
saparecem. É claro que a vida política pode ser cruel, porque realmente 
quem julga é a história. E, quando a história julga, j á se está morto. Mas, 
de qualquer maneira, a memória fica. Montoro teve a alegria de ver ainda 
em vida, seu reconhecimento. E cada vez que eu volto ao Brasil- eu viajo 
bastante - e ouço: o avião está para aterrissar no Aeroporto Governador 
André Franco Montoro, tenho alegria de ver que Montoro hoje é alguma 
coisa que transcende até quem não o conhece. Mesmo quem nunca ouviu 
falar dele. Um estrangeiro, chega a São Paulo, e passa a saber quem foi 
Montoro. Porque Montoro realmente deixou uma marca que é indelével. 
É com grande alegria, portanto, com emoção mesmo, que digo que con
tinuo achando o que sempre disse sobre Montoro. Só lamento terminar 
como comecei: dizendo que tenho uma saudade imensa. É pena que ele 
não esteja mais conosco. Obrigado. 

Fernando Henrique Cardoso 
Sociólogo e ex-presidente da República 


