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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, DESTACADO CIENTISTA pOLíTICO, ALÉM DE UM

DOS FUNDADORES DO PSDB FOI PRESIDENTE DA REpÚBLICA POR OITO ANOS E SENADOR

POR SÃO PAULO.

o senhor começou sua vida político-partiddria no velho MDB, a convite do
Dr. Ulysses?

Minha aproximação com o MDB foi obra do Ulysses. Na companhia do

deputado João Pacheco Chaves, ele foi me buscar no Cebrap, centro de estudos
onde trabalhava. Mantivera contatos anteriores com o MDB do Rio Grande do

Sul, com o Pedro Simon (atual presidente do PMDB gaúcho), quando lá fiz algu

mas conferências, nos anos 1970. Mas foi o Ulysses que apareceu no Cebrap,
depois da sua anticandidatura à presidência, e me pediu que ajudasse a reformular
o programado MDB para a campanha eleitoral de 1974. A partir de então o meu
relacionamento com ele e com o partido foi se estreitando.

E desde então o senhor esteve com o Dr. Ulysses em momentos decisivos. Foi o
senhorque comunicou, após a derrota da Emenda Dante de Oliveirapela eleições dire
tas, que ele não seria ocandidato àpresidência da Repúblicapelo PMDB em 1985?

Quando derrotaram a emenda pelas eleições diretas no Congresso e, poste

riormente, quando o PMDB decidiu participar da disputa presidencial pelo Colé
gio Eleitoral, havia expectativa de que o Ulysses fosse o candidato do partido 
ele era o meu candidato também. Acontece que o Roberto Gusmão tinha dado
uma entrevista à revista Veja, dizendo que o candidato seria oTancredo Neves. E o

governador Montoro me dissera acreditar que quem tinha condições de ganhar no
Colégio Eleitoral era o Tancredo, e não o Ulysses.
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Então certo dia - eu era presidente do PMDB paulista -, na sede do par
tido, aquele casarão no bairro do Paraíso, o Ulysses e eu conversamos em pé
mesmo, na sala da minha secretária, perto da janela e eu lhe disse: "Olha, Dr. Ulys

ses, o senhor sabe que eu mal tenho relações pessoais com oTancredo Neves, tenho
apenas relações políticas (enquanto o meu relacionamento com o Dr. Ulysses sem

pre foi muito estreito), mas eu queria lhe dizer que, por tudo o que ouvi e soube, a
candidatura presidencial do Tancredo vai ser apoiada por São Paulo também, por

que ele tem mais chance de ganhar no Colégio Eleitoral".
Isto eu transmiti a ele, porque já tinha falado com o governador Montoro.

E qualfoi a reação do Dr. Ulysses?
Olhou-me com aquele jeito dele, com o olhar meio distante, e perguntou:

"Você tem certeza? Quero ouvir isto deles, do Montoro e do Gusmão". Respondi:
"Tenho certeza, mas, se o senhor quiser, promovemos um jantar, um encontro".

Aí ele perguntou: "E o que você acha que devo fazer?".

O Ulysses era bastante aurônomo e independente ao fazer e decidir as coisas,
mas era gentil e perguntava. Então falei: "Olha, Dr. Ulysses, acho que o senhor

deve assumir a candidatura do Tancredo e coordená-la, antes que algum aventu
reiro ponha a mão".

Depois tivemos um encontro no Palácio dos Bandeirantes, o Montoro, o
Ulysses, o Gusmão e eu. E nesse encontro, de fato, ele perguntou cara a cara, e os
demais confirmaram que achavam que era o momento do Tancredo, que tinha

mais condições de ganhar no Colégio Eleitoral do que ele.

Dois dias depois o Ulysses foi a Minas e assumiu o comando da campanha
do Tancredo.

Como osenhor interpreta estaforma de decidir eagir?São heranças do velho PSD
em que ele seformou?

Não, era da personalidade dele, de um realismo generoso. Porque, se qui

sesse, ele poderia ter brigado pela indicação do partido, mas simplesmente acatou
o que já sabia: que as chances dele seriam menores no Colégio Eleitoral do que
seriam em eleições diretas - porque naquele momento, se fossem eleições dire

tas, ele ganharia a presidência. Mas dado que a emenda pelas Diretas fora derro

tada no Congresso...
São uma infâmia os rumores espalhados de que, na verdade, antes disso já

estávamos comprometidos com oTancredo para presidente. Não é verdade, todos

queriam eleições diretas, tanto o Montoro quanto o Ulysses e eu desejávamos as
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Diretas Já. Só depois que perdemos esta possibilidade é que passamos a considerar

a disputa pelo Colégio Eleitoral.

E acreditar que o Ulysses se curvava a algum fato porque fosse "pessedistà' é

uma simplificação. Era um homem que tinha ao mesmo tempo um realismo e uma

generosidade muito grandes. Às vezes investia até contra moinhos de vento, tinha

sua utopia também. Não acho que o Ulysses fique bem caracterizado se o enxer

garmos apenas como um filho do PSD, ele certamente foi muito mais do que isto.

Como o realismo generoso do Dr. Ulysses influiu no seu comando da luta oposicio
nista ao regime militar ena bem-sucedida trajetória do MDB como canalda oposição?

O Ulysses foi o esteio dessa luta oposicionista, embora houvesse váriosfronts de

luta - inclusive, no começo, com uma ala bem radical, com a qual o Ulysses nunca

esteve envolvido e na qual nem acreditava. Posteriormente houve ampla participa

ção em torno do MDB, inclusive por parte dos que voltaram do exílio, ou mesmo

dos que ainda permaneciam lá fora. Houve vários setores de resistência ao regime

militar, mas o Ulysses era o grande aglutinador. E era um homem que, ao mesmo

tempo que aglutinava, não cedia. Teve um comportamento muito digno o tempo

todo, muito corajoso. Acho que sem o Ulysses não teríamos tido o êxito que tivemos.

Ele tinha o dom de, num momento de dificuldade, quando se fazia necessá

rio, dizer uma palavra forte, às vezes até insolente e desaforada, para manter o

moral elevado. E depois, quando também era necessário, ele costurava os acordos,

para que se pudesse garantir o passo adiante. Ele fez isso a vida toda.

A conclusão da Constituinte de 1988, por exemplo, se deve em grande parte

a ele e ao Mário Covas, conosco ajudando. Não foram os radicais que a fizeram,

embora hoje queiram considerar a Constituição como obra deles. Não, foi o Ulys

ses, junto com o Mário, que deram a sinalização do que era possível, dos passos

para mudar o Brasil sem quebrar a possibilidade democrática.

o senhor acha que ele sempre perseguia uma idéia, um objetivo? Porque, con
cluída a Constituinte, elejd batalhavapeloparlamentarismo. ..

Como disse, o Ulysses não era um simples realista, ele tinha uma utopia, sem

pre queria alguma coisa além, não era um conformista. Descrições dele neste sen

tido são muito superficiais e se apóiam apenas nos momentos em que era realista

- por exemplo, quando sabia que não adiantava bater, porque perderia e liquida

ria as suas forças; quando não se expunha a uma derrota desnecessária, só por bra

vata. Era um homem que sempre estava propondo algo que lhe parecesse positivo

para o país, mesmo que fosse contra a opinião dominante.
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Como oDr. Ulysses administrou seu não-conformismo ao participar do governo
Sarney?

Antes da posse do Sarney, o Ulysses foi muito influente na formação do que

seria o governo do Tancredo Neves, junto a quem tinha uma força enorme - e tal

vez o Tancredo tivesse tido condições mais propícias do que o Sarney para definir

um rumo próprio.

O Tancredo ouvia muito o Ulysses, e o ministério que pensou foi em grande

parte influenciado pelo Ulysses. Quando o Sarney assumiu, encontrou um ministé

rio pronto, uma situação embaraçosa, porque a presença do Ulysses era muito forte.

Nunca esqueço o dia em que o Ulysses convidou à sua casa todos os minis

tros do PMDB. Vieram quase todos; eu estava lá como líder do governo no

Senado. Parecia que ele era o presidente. Isto poderia - como às vezes ocorre 

ferir suscetibilidades. O tempo todo o Ulysses ficou num "bate e soprà' com o Sar

ney, e não foi fácil. Mas nunca rompeu com o presidente. Até acho que num certo

momento, quando da votação no Congresso dos quatro ou cinco anos de mandato

para o Sarney, ele deveria ter sido mais duro e rompido. Mas não rompeu, pois sem

pre teve a expectativa de que, no final, o Sarney pudesse até apoiá-lo em uma can

didatura presidencial.

E de alguma maneira o Ulysses limitou a ação do Sarney no seu governo, até

que este, que também era um político experiente, "pessedistà' de fato, conseguiu

ir minando a força política do Ulysses. Mas o tempo todo os dois mantiveram uma

relação de respeitosa tensão e amizade.

E comofoi a sua saída do PMDB em 1988, parafUndar oPSDB? Como trans
correu sua despedida partidária do Dr. Ulysses?

Tentamos de tudo para não sair do PMDB; não apenas eu, o Mário Covas

também resistiu muito à saída. Pleiteávamos uma simples providência: que hou

vesse uma reunião do diretório nacional do partido para colocar questões doutri

nárias, pontos do programa. Mas o Ulysses não transigiu, não quis promover a reu

nião, porque era avesso a reuniões grandes, embora desejássemos de toda maneira

que ela ocorresse. Ele não cedeu, porque tinha outra perspectiva: já que as eleições

presidenciais se aproximavam, considerava que não deveria correr riscos de perder

o apoio do governo e de um grande partido. Então não ficou do nosso lado.

Mas como mantinha uma relação pessoal conosco, fui à sua casa quando ele

era presidente da Câmara e eu líder do PMDB no Senado e, naquele escritoriozi

nho que existia na ante-sala da casa, disse-lhe: "Dr. Ulysses, vou sair do PMDB

porque não tenho mais condições"; ao que ele respondeu: "Eu sei, seu relaciona-
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mento com o Quércia não é bom". Efetivamente isto era um problema, mas por

que ele já tinha feito uma opção pelo Quércia em São Paulo. Retruquei: "De fato,

mas também há uma série de outras questões". Ao que ele declarou: "Você está

fazendo uma escolha errada, porque pode se tornar presidente do Senado; você é

o líder (eu tinha sido eleito líder do PMDB por unanimidade) e pode vir a ser o

presidente do Senado". Então repliquei: "Sei que posso ser presidente do Senado

permanecendo no PMDB (provavelmente teria sido), mas isto não corresponde

mais ao sentimento das pessoas com quem tenho maior relacionamento, sobre

tudo em São Paulo, nem na universidade, nem no meio cultural em geral, nem no

meio sindical. Está difícil". Ele então me encarou daquele jeito dele e concordou:

"É, acho que você tem razão".

Simplesmente entendeu a situação e nunca deixamos de manter um relacio

namento pessoal. Ele ia à minha casa, sempre conversava comigo e eu com ele,

mesmo quando já não estava mais no PMDB. O tempo todo, seu relacionamento

comigo foi de amizade e de respeito.

Como osenhoravalia a "Constituição Cidadã"equais dos seus avanços osenhor
credita à condução dada pelo Dr. Ulysses?

Creio que a chamada "Constituição Cidadã" foi um avanço muito grande

para o Brasil. Hoje ela é criticada - eu mesmo o faço -, mas naquele momento

a Constituição tinha que ter uma marca muito forte de liberdade democrática, e

ela tem, e de reivindicação social. Depois de tantos anos de abastardamento da vida

política brasileira, de marginalização da população, tinha que haver isso. Talvez ela

não tenha resultado suficientemente equilibrada do ponto de vista econômico e

social, mas os avanços foram e continuam sendo enormes, e o Ulysses teve um

papel grande nisso. E quando a Constituição esteve em perigo, umas duas ou três

vezes, ele fez discursos admiráveis, alguns frontalmente contra o presidente da

República, que era o Sarney, sem mencioná-lo, mas mostrando independência

face ao Executivo.

Fui relator do regimento da Constituição, feito a quatro mãos com o Ulysses,

que tinha perfeita noção do que era necessário. Ele acreditava que precisaria de um

poder muito forte para conseguir controlar o processo, e tinha razão, pois caso con

trário não haveria a Constituição. O Ulysses não se destacou apenas ao conseguir

efetivar as votações, ele foi muito firme na luta pela preservação da Constituinte.

É verdade que quando ele não ocupava a presidência da Constituinte não se
votava nada?
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É verdade que só se votava quando ele estava presidindo. Que força moral

que ele tinha, não é?

Mais tarde ele me fez co-presidente da Comissão de Sistematização, junto

com o Jarbas Passarinho, mas ficava o tempo todo discutindo com a gente ao tele

fone ou pessoalmente. Ele era muito minucioso.

Aprovada a Constituição, oDr. Ulysses concentrou-se na implantação do parla
mentarismo no país. Quanto a sua morte inesperada prejudicou o resultado da cam
panhaparlamentarista em 1993?

Enormemente, porque a adesão do Ulysses, que nunca fora parlamentarista,

trouxe uma grande força à proposta, criando a sensação favorável de que: "Bom,

se até o Ulysses concordà'. Ele certamente teria a capacidade, que sempre teve, de

aglutinar. Dentro do Congresso, até hoje, nenhum outro tinha ou tem esta capa

cidade como ele. E porque a tinha, exerceu muito bem as funções que demandam

aglutinação: várias vezes foi presidente da Câmara, além de presidente do PMDB,

um partido enorme.

Com a morte do Ulysses, além da fragmentação do PMDB, o eixo da polí

tica brasileira ficou comprometido. As coisas continuam patinando, não se conse

gue fazer a revisão da Constituição. Só depois da eleição presidencial de 1994 é que

vamos perceber que forças vão efetivamente emergir. Acho que o panorama brasi

leiro vai mudar muito e permitir passar a limpo a política nacional. Provavelmente

a força do PMDB vai se reduzir, não em número de deputados, mas na capacidade

de levar adiante o processo brasileiro. Até este ano, 1993, o grande partido brasi

leiro tem sido o PMDB e, nele, o grande líder sempre foi o Ulysses.

Quala imagem do Dr. Ulysses que se consolidard na históriapolítica brasileira?
A da resistência democrática. Foi o Ulysses quem infundiu neste país o sen

timento de democracia, isso ninguém vai apagar dele.

Existe algum momento especial, em sua convivência com o Dr. Ulysses, que o
senhorgostaria que constasse deste seu depoimento?

Lembro-me de várias coisas, mas quero registrar uma, ainda da época do

governo militar. Num dado momento, houve a possibilidade de se lançar um mili

tar como candidato de oposição, o general Euler Bentes Monteiro. O Severo

Gomes tinha me falado dele, e encontramos juntos o general, no dia em que con

cordou com a candidatura. Eu não conhecia pessoalmente o general Euler, mas o

Severo me pediu que levasse a sugestão ao Ulysses. Narrei-lhe tudo, mas ele levou
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muito tempo para decidir. Um dia me chamou e disse: "Você acha mesmo que este

Euler pode ser candidato do PMOB?". Ao que respondi: "Olhe, Or. Ulysses, acho

que pela primeira vez os militares exibem uma cisão importante, e sem isto não

conseguiremos ganhar o apoio necessário para a democracia. Creio que se deve

apoiar, e que isto já vem tarde". Aí ele me alertou: "Você sabe que São Paulo é civi

listà'. "Eu sei", respondi, "mas acontece que não vamos mudar este sistema de

poder se não houver uma dissidência no próprio meio militar". Ao que ele con

cluiu: "Bom, professor, o senhor sabe, isso é uma decisão muito importante e as

decisões importantes eu tomo sozinho. Vou pensar e decidir". E ele realmente pen

sou um tempo enorme e tomou a decisão. O Ulysses ouvia muita gente, mas a deci

são tomava sozinho e assumia a responsabilidade por ela.

Este método decisóriofoi uma das lições importantes que osenhoraprendeu com
oDr. Ulysses?

Aprendi muito com o Ulysses. A primeira lição é sempre ouvir muita gente

- ou melhor, ouvir os que têm algo a dizer.

Ele também ressaltava muito isto: "Quando o assunto é importante, a gente

acha tempo". A primeira pergunta que fazia, quando a gente retornava de um

encontro importante, era: "Quanto tempo durou? Foi longo, foi curto?". Em

seguida dizia uma frase de que gosto muito: "O tempo não perdoa quem não tra

balha com ele" .

Creio que aprendi com o Ulysses essas características da vida política, que

muita gente considera ardilosas, mas que na verdade não o são. Uma questão é

ser ardiloso, outra é ser capaz de entender que o processo político tem uma matu

ração, um tempo, e que as coisas mudam de repente, mas só depois de muita

persistência. Então tem que ter paciência - e creio que aprendi com o Ulysses a

ter paciência.

Na entrevista com o ex-ministro Renato Archer, grande amigo do Dr. Ulysses,
ele relatou que foi com o senhor negociar com o então ministro da Justiça, Ibraim
AbiAckel, a realização do primeiro comício das Diretas, em Goiânia. Comofoi esta
conversa?

É verdade, jantamos com o Abi Ackel, a pedido do Ulysses e com o consen

timento dele. Mas depois divulgaram uma versão bastante diferente, uma infâmia:

que teríamos feito uma "negociação". Fomos lá conversar oficialmente, em nome

do PMOB, para garantir um passo adiante - o que nos foi garantido.
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Correram rumores de que o Dr. Ulysses, pouco antes de morrer, estaria articu
lando um novopartido. O senhor estaria nestepartido junto com ele?

Ele veio à minha casa e falou comigo sobre isso. Disse que, com o parlamen

tarismo, julgava necessário construir um novo partido. Naquela altura, eu tam

bém achava. Hoje as coisas mudaram, o PSDB se consolidou, e o PMDB não

encontrou seu rumo. Mas o Ulysses queria construir uma organização que fosse o

partido de sustentação da maioria parlamentar.

Alguns entrevistados mencionaram osenhor como um sucessor do Dr. Ulysses na
política brasileira. Como lhe soa esta hipótese?

Aprendi muito com o Ulysses, mas não sei, o momento histórico é outro. As

características dele eram muito especiais e peculiares. Era um homem do Parla

mento e eu, embora tenha sido senador por muitos anos, acho que tenho, hoje,

uma vontade mais voltada para o Executivo do que o Ulysses tinha. Realizei-me

mais como ministro da Fazenda ou no Ministério das Relações Exteriores do que

como senador. Como grande negociador no Congresso, o Ulysses tem sido insubs

tituível. Nunca exerci função de comando no Parlamento; se o tivesse feito, talvez

pudesse avaliar se tenho condição de ser sucessor do Ulysses. Mas acho que seria

pretensioso de minha parte, neste momento, afirmar isto.

1993
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