
O Brasil de 2007 é muito
melhor do que o de 40 anos
atrás. Para avançar mais, diz
o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso, falta um
choque cultural

ex-presidente Fernando Henrique Car-
doso foi protagonista de alguns dos prin-
cipais eventos do país ao longo das úl-
timas quatro décadas. Inicialmente co-
mo professor e sociólogo, depois como
político, esteve sempre em posição pri-
vilegiada para analisar a fantástica trans-

formação do Brasil desde 1967. Na entrevista que se se-
gue, concedida em sua residência no bairro paulistano de
Higienópolis, ele discorre sobre avanço social, redemo-
cratização. modernização da economia — avanços con-
quistados em meio a um cenário de muitas carências eco-
nômicas. Mas avisa: o brasileiro ainda gosta muito do Es-
tado. E isso tem de mudar.

EXAME | Qual é o balanço que o senhor faz dos
últimos 40 anos?
Foi um período muito positivo para o Brasil, apesar dos per-
calços. Tivemos de enfrentar desafios extremamente com-
plexos, a começar da demografia. Como dizia a música da
Copa de 1970, éramos 90 milhões de brasileiros. Hoje so-
mos quase 200 milhões. Para complicar, houve migração em
massa para as cidades. Em 1967. 55% da população vivia
no campo. Agora 16% dos brasileiros estão nas áreas rurais.
Esse pano de fundo explica alguns processos do período.
Houve uma forte desarticulação da administração pública
nas cidades, que não conseguia atender tanta gente. São Pau-
lo chegou a crescer 5% ao ano. Isso explica um pouco as in-
satisfações, que vinham já do tempo do presidente João Gou-
lart. Todos pediam reforma urbana, embora ninguém sou-
besse p que era isso. Os militares tentaram organizar o apa-
rato estatal, rnas o desafio era enorme. Futuramente, a pres-
são migratória tenderá a diminuir. Mas ainda temos uma po-
pulação rural grande, além de outros desafios.

EXAME | Que desafios?
Por exemplo, o envelhecimento. Foi uma marca dos últimos
40 anos — o brasileiro ficou mais velho e a taxa de fecundi-
dade diminuiu. Antes a média era seis filhos por mulher, ho-
je caiu para dois. A queda da fecundidade abre uma perspec-
tiva muito positiva daqui em diante, mas por enquanto ainda
temos de viabilizar o emprego de quem nasceu há 20 anos.
Nos anos 70 ainda havia uma dinâmica industrial que aten-
dia parte dessa força de trabalho. A partir de certo momento,
o desemprego passou a subir. Isso ficou mais forte depois da l
crise do petróleo, que desorganizou a capacidade do Estado 3
de investir. Foi quando começou a mais importante transfor- \
mação do período, a democratização. Ela muda tudo.



Basta olhar as estatísticas dos últimos 20 anos para captar a mu-
dança. Com exceção do emprego, todos os dados sociais melho-
raram. A escolaridade aumentou, o acesso à escola também, a ta-
xa de mortalidade infantil diminuiu, cresceu o acesso a bens co-
mo geladeiras, fogões. As pessoas não dão o devido valor a isso,
um processo que se deu a despeito de imensas dificuldades eco-
nômicas. Até a redemocratização, o Estado investia muito na pro-
dução, mas não no social. Depois, com a crise externa, o inves-
timento público caiu, a inflação disparou, mas ao mesmo tempo
cresceu a pressão social. Ou seja, na passagem dos anos 80 pa-
ra os 90. o Brasil teve de responder ao triplo desafio de se demo-
cratizar, atender à demanda social e modernizar a economia pa-
ra se integrar ao resto do mundo — vamos lembrar que o Muro
de Berlim caiu em 1989. Era uma equação difícil de fechar.

Não tenho nenhuma dúvida. Enfrentamos muitos dos proble-
mas de então. Foi naquela época que o país começou a pensar
em privatização. Ao mesmo tempo, o ex-presidente Collor per-
cebeu que o Muro havia caído e que não daria para o Brasil ig-
norar isso. Ele promoveu a abertura, o que foi positivo, mas, ao
mesmo tempo, desmontou o Estado, pensando que assim iria
reorganizá-lo. O Plano Real e a continuidade da abertura en-
tram nesse contexto de modernização. O gasto social expan-
diu, o que limitou o investimento em infra-estrutura. De certa
forma, o quadro atual é semelhante, com duas diferenças sig-

Basta olhar de novo a demografia, que começa a se estabilizar.
A população já não é tão jovem, mas ainda não é velha. Temos
uma forca de trabalho adulta poderosa — é um bom momento.
Nos próximos 20 ou 30 anos vai ser assim, depois haverá muito
idoso para pouca gente em atividade. Já estamos vendo uma pres-
são proporcionalmente menor sobre a força de trabalho. Se man-
tivermos por dez anos uma taxa de crescimento razoável — en-
tre 4% e 5% —, o país dará um salto grande. Outro lado positi-
vo é que as instituições democráticas foram se fortalecendo. Nes-
se ponto tenho urna dúvida: acho que temos o arcabouço da de-
mocracia, mas não a alma. Ainda não nos consideramos iguais
perante a lei. Uma coisa que chama a atenção é a comemoração
geral quando o Supremo Tribunal Federal aceitou uma denúncia
do procurador-geral da República. Seria um fato banal em paí-
ses maduros, mas aqui foi assunto de capa em todas as revistas.
Por quê? Porque a regra não é a da igualdade perante a lei, algo
basilar nas democracias. Nesse campo, estamos atrasados.

Sim. Por exemplo, na reorganização do aparelho do Estado. Na
época dos militares, tentou-se alguma coisa nesse sentido. O sis-



tema de telecomunicações, depois privatizado, foi bem-feito. Aos
poucos, o Estado inchou e ficou muito mais propenso à corrup-
ção. Houve uma modernização na época da criação das agências
reguladoras, mas agora vemos um passo atrás. Elas perderam
força e estão cada vez mais partidarizadas. Também precisamos
avançar na qualidade das políticas universais — educação e saú-
de. O sistema educacional antigo, considerado de qualidade, que-
brou com o crescimento da população e o êxodo rural. Hoje te-
mos o acesso universal, mas não recuperamos a qualidade. Na
saúde a história é semelhante. Não é só questão de dinheiro, mas
de gerência. O Brasil gasta no social até mais do que outros paí-
ses semelhantes. Mas o resultado é pior.

EXAME | Por quê?
Falta gente, falta treinamento, falta gerência. Mas algumas coi-
sas estamos aprendendo. Olhe os programas de combate à po-
breza. Temos, desde 1993, uma política de aumento real no sa-
lário mínimo, cerca de 4% anuais. Criamos as aposentadorias ru-

rais. Mais recentemente, vieram as bolsas — bolsa-
gás, bolsa-escola, bolsa-alimentação, bolsa para ti-
rai" as crianças do trabalho infantil, agora unificadas
no Bolsa Família. Tudo somado, tem-se um efeito
concreto na vida da população. Mas as bolsas têm de
ter porta de saída. A longo prazo, é preciso substituí-
las por emprego. O lado positivo é que o crescimen-
to da economia pode ajudar. Nesses 40 anos, a trans-

formação econômica é brutal. A abertura forçou a moderniza-
ção. Todos reclamaram quando Collor disse que produzíamos
carroças. Ele tinha razão. Mesmo nos momentos de baixo cres-
cimento, houve um salto de qualidade dos produtos. No setor
agrícola, houve uma revolução. Com a privatização da telefonia,
os celulares passaram de alguns milhares a 110 milhões. O aces-
so a computador aumentou muito. Nossa sociedade é dinâmica.

EXAME | Ou seja, o Brasil de hoje é melhor que o de 1967?
Muito melhor. A sociedade em 1967 ainda era acanhada. Nossa
classe média ainda era tradicional, formada por funcionários pú-
blicos e por gente que havia passado pela universidade. Em ge-
ral, eram egressos de famílias que tinham sido ricas no passado
e que se agarraram no Estado, no saber ou na Igreja. Hoje, a clas-
se média é formada por quem veio de baixo e ascendeu pela via
do mercado. Novas profissões surgem a todo o instante. São Pau-
lo é uma cidade do mercado. Falta mudai" nossa mentalidade.

EXAME | Por quê?
Tradicionalmente, o brasileiro gosta de Estado. O empresário
tradicional quer juro baixo e proteção. O brasileiro comum quer
um bom emprego público. O Congresso está cheio de gente
contrária ao capitalismo. Não que sejam socialistas, são contra
o espírito do capitalismo. Os intelectuais participam da visão
tradicional. Os que se pensam progressistas têm um retrovisor
na frente. São utopias regressivas. O exemplo máximo é o MST,
que é uma utopia regressiva plena. Há, claro, forças produtivas
modernas que pensam diferente. Mas a visão da boa socieda-
de ainda é a corporativa, da época de Getúlio Vargas. A espe-
rança hoje é que o setor privado está cada vez mais forte. Mas
ele pode até ditar a agenda econômica, não a agenda nacional.
Assim fica difícil criar uma nação. Isso gera certa insegurança,
ruim para o país.

EXAME - Por que um país que vai bem passa a sensação
contrária?
Porque estamos numa transição que incomoda muita gente. O
desemprego entre os jovens é alto. Nossa universidade prepara
para o emprego estável, mas essa formação não basta. Isso gera
insatisfação. A vida urbana também é problemática — trânsito,
violência. E tem a descrença ante tantos escândalos. Daí a sen-
sação de fracasso. Além disso, as sociedades modernas agora
funcionam por redes, que se interligam independentemente do
território. Isso é algo novo. Há segmentos de São Paulo mais pró-
ximos a Nova York do que a áreas mais pobres do Brasil. E há
segmentos dos Estados Unidos mais próximos às áreas pobres
do Terceiro Mundo do que ao próprio país. Isso repercute tam-
bém em certo mal-estar não apenas brasileiro, mas global. •
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