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O Presidente segundo o sociólogo: entrevista de Fernando Henrique Cardoso a Roberto Pompeu
de Toledo. São Paulo: Campanhia das Letras, 1998.

O SOCIÓLOGO NA PRESIDÊNCIA

Simone Meucci
Universidade Estadual de Campinas

Lançado em 1998, em plena campanha para reeleição, este livro foi definido por Roberto Pompeu de
Toledo como uma contribuição para o debate político-eleitoral. Tal qual os editores, preferiu imaginá-lo como
um instrumento útil para os governistas e para a oposição. Ambos segmentos políticos, nos disse, poderiam
com o auxílio das entrevistas, marcar suas posições no interior do debate (p.12). Desse modo, esperou
justificar, a um só tempo, a imparcialidade e a importância desta iniciativa editorial.

Porém, podemos afirmar com tranqüilidade, o livro dedica-se menos ao aquecimento da discussão política
do que à composição de um perfil favorável do Presidente-candidato. Tratou-se de um episódio de propagan-
da eleitoral de uma campanha que sequer permitiu o confronto.

Tal resultado é mérito da habilidade retórica do entrevistado, mas contou também com a contribuição do
entrevistador que, embora tenha formulado questões desafiadoras, parecia movido por uma indisfarçável
admiração pelo Presidente. Para Roberto Pompeu de Toledo, Fernando Henrique é afinal um homem sereno e
seguro, até mesmo diante das mais sombrias perspectivas do mercado financeiro mundial (p. 8).

Esta imagem do Presidente-candidato é traçada ao longo das vinte horas de entrevista reproduzidas no
livro. Fernando Henrique, conduzido pelas questões do entrevistador, nos fala sobre escravidão, democracia
racial, hierarquia e mobilidade social, alianças políticas, Plano Real, globalização, violência e drogas, mídia,
questão agrária, reforma do Estado, teorias da mudança social e miséria. Tais assuntos, considerados gené-
ricos, fez questão de nos explicar Roberto Pompeu de Toledo, escapam ao cotidiano da política. Parece pois
nos dizer: os temas são de domínio do cientista social.

E, com efeito, o título do livro nos faz lembrar: é o sociólogo que fala durante a entrevista. Note-se, é o
sociólogo que faz aqui a campanha para o político. Por isso mesmo, o livro é uma boa oportunidade para
refletirmos acerca do uso da Sociologia como capital político. Em caráter amplo deve, de fato, fazer pensar
sobre a natureza da Sociologia entre nós.

Não é casual que, a exemplo da tradição acadêmica uspiana, a primeira entrevista refira-se à discussão
sociológica sobre o legado da escravidão no Brasil. Fernando Henrique quer revelar-se ao (e)leitor como um
conhecedor profundo das marcas indeléveis do nosso passado colonial.

Além de especialista na realidade do País, o Presidente-candidato apresenta-se como um cosmopolita, um
intelectual-chefe-de-Estado que transita pelo mundo dos jantares oficiais em companhia dos mais importan-
tes líderes políticos, em manifestações populares, nos congressos e debates científicos. Quer nos mostrar,
circula livremente entre os líderes políticos, o povo, os intelectuais e cientistas.

Ostenta, nesse sentido, um invejável currículo. Longas conversas diz ter mantido com Kohl, Chirac, Willy
Brandt, Li Peng, João Paulo II, Lech Walesa, Clinton, Mario Soares, Sanguinetti. Testemunhou a revolução de
68 em Nanterre onde foi professor de Sociologia Geral de Daniel Cohn-Bendict. Na Polônia, viu o nascimento
do movimento Solidariedade. Foi, no Brasil, um dos organizadores do movimento Pró-Diretas-Já. Presidiu a
Associação Internacional de Sociologia. Apresentou em congressos e conferências internacionais o resulta-
do de suas investigações sociológicas. Protagonizou severos debates na CEPAL e no CEBRAP.

E não parece aqui que Fernando Henrique tenha dito algum dia era necessário esquecer o que escreveu.
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“A Sociologia é a arte de salvar rapidamente o Brasil”
Mario de Andrade (apud COSTA, 1968, p. 139)



O PRESIDENTE SEGUNDO O SOCIÓLOGO

184

A cada palavra quer nos convencer que é um intelectual cujos trabalhos, resultantes do rigor da perspectiva
sociológica, apenas confirmam a justeza das suas opções políticas. Oportunamente, concilia a sua obra com
sua prática política.

Por isso, a entrevista confirma: ele é, sobretudo, um político. Declara-se, com efeito, apaixonado pela
atividade política. Afinal, ressalta, pertence a uma família de líderes: o avô fora general e o pai deputado
federal pelo PTB. Ambos “participaram de muitos episódios da história do Brasil”, diz com orgulho (p. 340).
Quer nos mostrar, pertence a uma linhagem de heróis democratas que lhe ensinaram, ainda na infância, a
importância da política.

Parece, de fato, melhor acomodado no palácio do que na academia. Vê no exercício da política e nos
políticos possibilidades e comportamentos que diz não encontrar entre os intelectuais. A comparação entre
as duas atividades surpreende: a academia aparece como espaço de competição e renovação, a política como
o lugar da lealdade e da repetição (p. 344).

Os acadêmicos disputam entre si, permanentemente, a originalidade de dados e argumentos capazes de
renovar determinada perspectiva científica. Na vida política, por sua vez, a lealdade ao eleitor e ao partido é o
traço fundamental. As rupturas e as renovações no âmbito da política, previne o entrevistado, não são
favoráveis, pois podem causar um retrocesso na democracia. As mudanças devem ser executadas lentamen-
te. Para manter-se democrata é preciso, segundo Fernando Henrique, ter paciência, aceitar o jogo político, dar
explicações tranquilizadoras (p. 52).

Essa concepção da dinâmica da vida política torna recomendável alianças de grande amplitude. Fernando
Henrique Cardoso, com efeito, afirma que as alianças que celebrou entre segmentos políticos aparentemente
tão díspares foram, de fato, a única possibilidade de encaminhar os seus projetos políticos (p. 37). Parece ter
compreendido nas lições de Sociologia: no Brasil as mudanças são apenas empreendidas sob a orientação
das classes conservadoras (cf. MARTINS, 1994).

Tenta porém livrar-se da acusação de que teria se aliado aos setores de direita afirmando que não há hoje,
na vida política brasileira, partidos de direita. Todos os partidos brasileiros, nos diz o entrevistado, represen-
tam igualmente a democracia e a liberdade. Nenhum político no Brasil, de acordo com Fernando Henrique,
ousa se opor aos ideais de liberdade (p. 36). Tal afirmação ajuda o Presidente a ocultar as diferenças funda-
mentais entre os partidos que o sustentam no poder.

Por outro lado, para ele, é na vida social, e não entre os partidos políticos, que estão as forças mais
resistentes aos avanços na direção de mais liberdade e mais democracia. Queixoso, afirma que entre nós a
sociedade nunca fora capaz de realizar as rupturas necessárias à formação de uma ordem social democrática
(p. 14).

Convém anotar: se para Fernando Henrique a academia renova mas não realiza e a sociedade é, em sua
essência, conservadora e atrasada, apenas nos limites estreitos do jogo político há, de fato, a possibilidade de
encaminhar o País a um bom destino. Desqualificando a academia e a sociedade ele quer nos convencer,
somente no âmbito da ação política, de maneira lenta e paciente, são possíveis as mudanças em benefício do
País.

Fernando Henrique nos diz, uma virtude característica dos políticos, capaz de habilitá-lo para a prática do
jogo político, foi obtida por meio de sua experiência como cientista social: a “proximidade” com o povo. O
desenvolvimento de pesquisas sociológicas sobre os negros e favelas treinaram-no de modo especial para
“compreender o outro”. Quer aqui nos convencer, qualificou-se para a liderança política através dos estudos
sociológicos. É, pois, um “intelectual-povo” (p. 343).

Note-se, o conhecimento sociológico é parte fundamental da apologética discursiva de Fernando Henrique
Cardoso. Não devemos esquecer, a condição de sociólogo é moeda valiosa na disputa pela Presidência,
especialmente quando seu maior adversário, Luis Inácio Lula da Silva, é torneiro mecânico que ingressou na
carreira política através da ação sindical, “um pau-de-arara autêntico”, como o intelectualizado Presidente-
candidato define seu adversário durante uma das conversas (p. 21).

É pois necessária a reflexão: se este uso da Sociologia como capital político é possível e eficaz, as razões
encontramos na origem das Ciências Sociais no Brasil. Em verdade, a condição de sociólogo e de político
nunca foram entre nós contraditórias. A institucionalização das Ciências Sociais na década de 30 no meio
acadêmico brasileiro, particulamente em São Paulo, foi iniciativa originária da ambição de formar uma nova
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classe de dirigentes para compor os quadros de liderança do Estado (cf. CARDOSO, 1982). Tratava-se de um
projeto político que envolvera as oligarquias dissidentes do governo federal. Tal projeto partia do pressupos-
to de que era necessário formar adequadamente uma nova geração de políticos capazes de liderar um país
constituído por uma população “inculta”, “iletrada”, “emotiva”. Uma geração de políticos que pudessem,
finalmente, terminar a obra que os líderes da República Velha não foram capazes de concluir, qual seja, a de
elevar o país à condição de nação (cf. PÉCAUT, 1990).

Havia, com efeito, uma percepção generalizada de que o Brasil era um país inconcluso, cuja formação
estava atrasada em relação aos países europeus e norte-americanos. As leis da evolução nos garantiam,
porém, chegaríamos à condição de país civilizado. Cumpriríamos, certamente um dia, o ideal de nação.

E para que fosse menos nervosa e longa esta espera, eram necessários bons condutores, preparados para
nos fazer seguir seguros o caminho que levaria à pujança. Formados pelas Ciências Sociais, a um só tempo
informados pelas leis gerais que regulam o destino das sociedades e conhecedores da realidade social
nacional, os políticos atuariam como “heróis civilizadores”. Os fundadores dos primeiros cursos de Ciências
Sociais compreendiam, não eram mais adequados para a tarefa de realização da nação os bacharéis em Direito
formados sob as Arcadas, conhecedores das leis, da oratória e da literatura. O País precisava de novos
dirigentes formados pelo rigor e segurança científicas. A ficção jurídica deveria ser substituída pelo realismo
da ciência. E esperava-se, sobretudo, que sob a orientação adequada dos cientistas sociais, na esfera política
fossem, de fato, realizadas a razão sociológica e a nação.

O Presidente-candidato considera-se, pois, a exemplo desta concepção dos antigos “heróis-civilizadores”,
uma liderança legítima capaz de concluir, finalmente, a tarefa de elevação do País à nova condição de “desen-
volvido”. O Brasil do Presidente é também, como para a maioria de nossos intelectuais da década de 30,
responsáveis pela institucionalização das Ciências Sociais no Brasil, uma obra inconclusa e, por isso comple-
xa e original, do projeto civilizatório ocidental. Numa das passagens mais significativas a este respeito ele
afirma: “temos uma distância grande em relação ao mundo mais desenvolvido, mas temos algo positivo: a
aspiração de sermos iguais a ele. Isto é que nos move” (p. 24). É possível observar, a aspiração de Fernando
Henrique, que afirma ser também a nossa, contém o drama constitutivo das Ciências Sociais entre nós.

Com a legitimidade do saber sociológico, Fernando Henrique nos apresenta um País que vive nervosa-
mente entre duas realidades. Entre as heranças do passado escravocrata, rural, patriarcal e a nova ordem
burguesa, urbana e democrática. Em verdade, misturamos, arranjamos, combinamos de modo original estas
realidades discrepantes. Entretanto, não podemos esquecer, o Presidente nos disse, não queremos ser uma
civilização original: nossa aspiração é, de fato, sermos iguais aos países considerados desenvolvidos (com
os quais nos compara durante toda a entrevista).

A consciência de nosso atraso histórico em relação a estes países é amenizada pela certeza de que temos
vocação para o desenvolvimento. Somos, de acordo com o Presidente-candidato, um país “emergente”. A
tendência expansiva do sistema produtivo mundial para a periferia, nos diz Fernando Henrique com certeza de
sociólogo, garante o cumprimento do ideal que aspiramos.

Com efeito, o estímulo ao desenvolvimento do mercado mundial entre nós é, para o Presidente-candidato,
a possibilidade de fazer com que o País ingresse no concerto das nações desenvolvidas. A estabilidade
econômica obtida pelo Plano Real permite a perspectiva otimista: “[...] está havendo mudança sem haver
revolução. E está havendo o desenvolvimento” (p. 83).

O fenômeno da globalização é, nesse sentido, compreendido como uma oportunidade histórica para o
desenvolvimento da nação. Segundo Fernando Henrique, a expansão mundial do capital não nos impõe uma
relação de dependência, mas uma relação que permite possibilidades novas de acumulação. A globalização
cria uma nova situação entre países ricos e pobres, que não repete a forma de dominação imperialista (p. 99).

A rigor, para Fernando Henrique há uma condição importante de igualdade entre todos os países do
mundo globalizado: estão todos igualmente expostos aos riscos do capitalismo financeiro, única ameaça que
pode, de fato, levar a cabo nossa ambição de ascendermos à condição de país desenvolvido (p. 84).

A expansão do mercado na direção dos países periféricos como o Brasil faz surgir uma nova classe média,
coopta os setores excluídos e marginalizados da sociedade e expurga lentamente as nódoas que herdamos de
nosso passado escravocrata e colonial. Desse modo, quer nos convencer o Presidente-candidato, a realidade
atrasada do País desaparecerá, pouco a pouco, através da ação favorável do capital.
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O mercado é, para o Presidente-candidato, de fato, o agente soberano que permite as transformações na
vida social do país que de outro modo não foram possíveis. A possibilidade de consumo é condição de
cidadania. Assim, a tarefa política do nosso mais novo herói modernizador é realizar os trabalhos de reforma
política necessários para a adequação do Estado e da sociedade ao novo cenário econômico e, sobretudo,
permitir a expansão do mercado mundial. Não é à toa que o Presidente-candidato firmou-se como liderança
política capaz de ocupar a Presidência no Ministério da Fazenda. A ação política, dentro dessa concepção da
realidade social brasileira, confunde-se com a ação econômica.

A perspectiva fundamental do Presidente-candidato, que procuramos aqui resumir, revela que padecemos
ainda dos mesmos prejuízos políticos dos antigos modelos interpretativos dualistas. Em verdade, a perspec-
tiva dualista é ainda o conteúdo real da prática política que se desenvolve entre nós. A teoria da dependência
não sepultou, como acreditavam alguns, os antigos modelos dualistas. Foi, de fato, responsável por um novo
dualismo (cf. ARANTES, 1992).

A exploração da imagem do Presidente como, a um só tempo, sociólogo e político, é recurso que tem sua
origem na compreensão de que a realidade brasileira vive entre elementos do passado e da modernidade. Isso
significa, em outras palavras, dizer que a figura do Presidente-sociólogo surge, fundamenta-se e legitima-se
a partir do sentimento de dualidade que povoa o nosso imaginário intelectual. Como sociólogo, Fernando
Henrique reconhece o atraso e a perspectiva favorável que as leis sociológicas apontam para o destino
brasileiro. Porém, apenas como político será, efetivamente, capaz de revelar a razão das leis sociológicas. Será,
pois, capaz de fazer cumprir o nosso destino.

Os prejuízos práticos desta compreensão da realidade brasileira referem-se, com efeito, à valorização dos
conteúdos civilizatórios do capitalismo e à noção de que as sociedades hegemônicas encerram as condições
para que sigam as mudanças nas sociedades periféricas (cf. FRANCO, 1976).

Vale lembrar, a Sociologia no Brasil sempre ofereceu bases da fundamentação teórica para uma política de
construção do Estado (cf. VIANNA, 1997). Uma política que sempre se pautou na constatação de que somos
uma obra inacabada e original da marcha grotesca do capital. E, nesse sentido, Fernando Henrique talvez seja,
de fato, a versão mais perfeita, e tardia, do “político-sociólogo”, capaz de liderar a conclusão da tarefa
civilizatória do capitalismo.

Ironicamente, porém, esse antigo projeto de nossas oligarquias dissidentes foi realizado pelas mãos
daqueles que imaginaram estar inaugurando um caminho novo para as Ciências Sociais brasileiras.

Recebido para publicação em abril de 1999.
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