
ministro Roberto Mangabeira
Unger, de Assuntos Estratégi-
cos, não costuma dizer tchau

ao fim de uma conversa ao telefone.
Fala "Obrigado" e o interlocutor, do
outro lado da linha, escuta o barulho
do aparelho sendo desligado. Manga-
beira também não se despede nos e-
mails com abraços e, caso o remetente
insista na saudação, o ministro igno-
ra a manifestação de afeto encerran-
do suas correspondências virtuais,
mais uma vez, com um burocrático
"Obrigado". Roberto Mangabeira Un-
ger é, conforme sua própria defini-
ção, um homem cerimonioso, formal,
desajeitado. "Não tenho a informa-
lidade necessária para o manejo fá-
cil das relações pessoais", reconhece.

Aos 61 anos, Mangabeira Unger é,
de fato, um sujeito pouco convencio-
nal. Afora a falta de jeito, outro sinal
de estranheza em sua figura é o car-

regado sotaque norte-americano, em-
bora seja carioca e neto de um baiano.
Urna explicação possível vem do fato
de Mangabeira ter sido levado a viver
em Nova York logo aos quatro meses
de idade e ali ter vivido até os 11 anos,
quando seu pai, um advogado alemão
naturalizado norte-americano, mor-
reu de infarto. Mas o que mais desper-
ta assombro em Mangabeira Unger são
suas idéias polêmicas. A mais recente
foi a sugestão de que as águas da re-
gião amazônica fossem conduzidas
para o semi-árido nordestino. "Por que
não transportar de onde tem para on-
de falta?", escreveu o ministro no do-
cumento "Projeto Amazônia — Esboço
de uma Proposta". Os jornais noticia-
ram que o ministro queria construir
um aqueduto ligando o Norte ao Nor-
deste e Mangabeira ficou bravo. "Eu
jamais propus um aqueduto, nem em
fala, nem em escrita", defende-se. Se-

gundo Mangabeira, parte das críticas
a ele endereçadas decorre da incompre-
ensão da sua tarefa no governo — sua
meta é a formulação de projetos para
o país a longo prazo, mesmo que não
pareçam tão exeqüíveis no presente.

Sua idéia mais provocativa, no
entanto, foi lançada em novembro
de 2005 em artigo no jornal Folha de
S.Paulo: a de que o presidente Lula de-
veria sofrer um processo de impeach-
ment por comandar o "governo mais
corrupto da história nacional". A
idéia não é apenas provocativa em si
mesma. O mais polêmico é que, me-
nos de dois anos depois, Mangabeira
se tornava ministro do mesmo gover-
no que criticara. Na época, como era
de se esperar, ele enfrentou uma sa-
raivada de críticas e foi acusado de
oportunismo. O ministro julgou as
cobranças indevidas, disse que não
aceitar o cargo seria de um "farisaís-
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mo complacente". Hoje afirma que se
excedeu nas críticas ao presidente.

Embora ridicularizadas por par-
te da intelectualidade brasileira, as
idéias de Mangabeira Unger são con-
sideradas geniais pelo cantor Cae-
tano Veloso, que o julga um incom-
preendido, e pelo deputado federal
Ciro Comes (PSB-CE), com quem ele
se aliou em duas disputas presiden-
ciais. No exterior, o ministro tam-
bém tem prestígio. É professor titu-
lar de direito e filosofia da Univer-
sidade de Harvard, onde começou a
lecionar aos 23 anos, e já foi alvo de
duas reportagens elogiosas no jor-
nal The New York Times, que o classifi-
cou de "visionário incansável" e "mi-
nistro das idéias". Mangabeira, no
entanto, diz que não liga para isso.
"Jornais não credenciam e nem des-
credenciam pensadores", desdenha.

Depois de se formar em direito
no Rio de Janeiro, Roberto Manga-
beira Unger voltou para os Estados
Unidos no começo da década de 70
para estudar em Harvard. Em 1977,
licenciou-se e retornou ao Brasil pa-
ra iniciar uma trajetória política
acidentada e incerta. Buscou aco-
lhida no MDB e, ao lado de Ulysses
Guimarães, participou da fundação
do PMDB. Na seqüência, filiou-se
ao PDT e, nas eleições presidenciais
de 1989 e 1994, trabalhou na cam-
panha de Leonel Brizola. Na dispu-
ta para presidente de 1998, aliou-
se a Ciro Comes, então no PPS, que
acompanharia também em 2002.
A vitória de Lula levou Mangabeira
à oposição, na qual se tornaria um
dos mais severos críticos do governo.

Em junho de 2007, Roberto Man-
gabeira Unger conseguiria pela pri-
meira vez, depois de 30 anos de ten-
tativas frustradas, um posto de
destaque na política nacional. Con-
vidado pelo presidente Lula, aceitou
na hora assumir o cargo de ministro.
"É quase como um sonho", confiden-
ciou à editora Adriana Negreiros.
que o entrevistou em duas ocasiões.
Na primeira, no auge da crise da tro-
ca de ministros no Meio Ambiente,
ele a recebeu em seu gabinete no Mi-
nistério do Exército, em Brasília. Foi
o próprio ministro quem sugeriu um
novo encontro, dessa vez no aparta-

mento funcional na Asa Sul da ca-
pital, um imóvel praticamente sem
móveis, em cuja sala de estar não há
estantes nem sinal dos 18 livros pu-
blicados em 11 países. Por três horas
em que gargalhou com gosto ao falar
sobre sua "falta de charme", Man-
gabeira manipulou obsessivamente
uma moeda de 25 centavos e só pa-
rou para tomar uma imensa xícara
de café. Durante os goles, finalmen-
te saía do transe que parecia entrar
sempre que começava a responder
a uma pergunta. Numa das respos-
tas, falou por quase 30 minutos inin-
terruptos. A certa altura, quis saber
em que edição sairia a entrevista
que era gravada naquele momento.

Vai ser na edição de junho, da Garo-
ta-Melancia. Ela estará na capa da
revista em que sairá sua entrevista,
ministro. Garota-Melancia? O que é
isso, Garota-Melancia?

É uma moça, cantora e dançarina.
Melancia?

Sim. Ela tem esse apelido por causa de,
num, vamos dizer, certo detalhe da sua
anatomia. [O assessor de Mangabeira
explica, então, que se trata da região
glútea.] [Silencio. O ministro se contorce na
cadeira e vira o rosto, visivelmente constrangido.]

Ministro, o senhor já disse que é um
homem desajeitado e sem charme. E
um ano atrás o senhor revelava pla-

nos de mudar essas características.
O senhor tem sido bem-sucedido na
tarefa? De fato, eu sou um homem
sem charme num país de charmosos
[risos]. Eu acho que não tenho conse-
guido ser charmoso, mas estou me
transformando de outras maneiras.
Ainda estou muito longe de alcançar
o charme, estou nas etapas anteriores.

O senhor revelou em entrevista à re-
vista Piauí... Oue eu não li.

Não? Eu tenho grande dificuldade em
ler textos a meu respeito.

Lá o senhor dizia que pretendia ter
mais espírito coletivo e seguir o con-
selho de seu amigo Caetano Veloso de
ser menos prussiano e mais baiano.
Tem conseguido? [Risos.] Estou ten-
tando, a começar pelo óbvio — em
meu trabalho atual eu defendo uma
lógica de co-autoria à qual não estou
acostumado. Estou habituado a fazer
tudo sozinho, a desafiar o mundo so-
zinho. Agora estou na situação opos-
ta, inclusive porque minha pasta não
tem estrutura nenhuma. Só posso
avançar no meu trabalho construin-
do colaborações com meus colegas
ministros, governadores e lideranças.
Isso para mim é uma revolução exis-
tencial. Estou me esforçando, como
uma criança aprendendo a engati-
nhar. As coisas que são naturais para
os meus colegas para mini não são.

Por exemplo? Trato com grande va-
riedade de personalidades e tenho
que compreender a posição de cada
uma delas. Não posso pretender que
eles venham ao meu encontro, por-
que eles estão numa tarefa defini-
da. E eu não. A natureza da minha
tarefa não é óbvia para ninguém.

Afinal, ministro, qual é a sua tarefa
no governo? É ajudar a propor e de-
bater um novo modelo de desenvol-
vimento para o Brasil. Adotei como
princípio tratar do longo prazo a
curto prazo. Intuitivamente escolhi
ações em cinco grandes áreas: opor-
tunidade econômica, oportunidade
educativa, gestão pública, Amazônia
e defesa. Recentemente, o que está
no centro das atenções é a Amazônia.
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O ex-vice-presidente norte-americano
Al Gore já disse que a Amazônia não é
nossa, mas de todos. O jornal inglês The
Independent publicou que a Amazônia
é importante demais para ser deixada
nas mãos dos brasileiros. Na discussão
sobre a soberania da floresta, de que
lado o senhor está? Estou do lado da
discussão inequívoca e incondicional da
nossa soberania. Quem cuidada Amazô-
nia brasileiraéoBrasil, ninguém mais.
O que é preciso compreenderá que a Ama-
zônia não é um conjunto de árvores, mas
um grupo de pessoas. Se os mais de 25
milhões de brasileiros que moram lá não
tiverem oportunidades econômicas, ha-
verá atividade desordenada que levará ao
desmatamento. Não resolveremos nem
o problema ambiental nem o problema
da defesa se não resolvermos também o
problema de oportunidades econômicas.

O governador do Mato Grosso, Blairo
Maggi (PR), declarou recentemente que
não há agricultura sem devastação. O
senhor concorda com essa frase? Não.
Eu não acredito que o governador Blairo,
que é um homem realista, tenha dito essa
frase. O que está no jornal e o que ele disse
não são necessariamente a mesma coisa.

A frase está publicada na Folha de
S.Paulo de hoje [24/05]: "Não se faz
agricultura sem retirar floresta".
isso não é verdade. Para cada hectare
sob lavoura no Brasil há três hectares
entregues à pecuária extensiva. No
próprio estado do Mato Grosso toda
a atividade agrícola é conduzida em
8% do território. O Brasil poderia com
facilidade dobrar a sua área cultiva-
da sem tocar em uma única árvore.

O senhor concorda com a criação da
Guarda Nacional para a Floresta, que
está sendo discutida entre o presi-
dente Lula e o novo ministro do Meio
Ambiente, Carlos Mine? Vivemos num
mundo em que a intimidação ameaça
tripudiar sobre a candura.Neste mundo,
os meigos precisam andar armados. A
gente tem que perder o medo de falarem
repressão. O problema não é que tenha
havido repressão da atividade criminosa
na Arnazõnia. O problema é que não te-
nha havido repressão suficiente. Nossa
proposta é reorganizar as Forcas Arma-
das em torno da vanguarda tecnológica.

Quando assumiu o comando do Pro-
grama Amazônia Sustentável (PÁS),
o senhor foi acusado por gente como
o deputado Fernando Gabeira (PV-
RJ) de não conhecer a Amazônia.
O senhor conhece a região? Não. Eu
sou um neófito, não sou um especia-
lista em Amazônia. Estou mais que
consciente das minhas limitações.
O meu trabalho não é ser o autor do
plano de desenvolvimento da Ama-
zônia. Minha pasta é de coordenação
de políticas públicas. Eu posso ser útil
porque sou de fora da Amazônia, não
represento um interesse regional, e
não me situo nem entre ambientalis-
tas nem entre desenvolvimentistas.
Não faço parte dessa falsa guerra.

Foi atribuída ao senhor a razão do
pedido de demissão da ministra do
Meio Ambiente Marina Silva, que fi-
cou insatisfeita com a sua indicação
para coordenar o PÁS. O senhor se
considera culpado pela saída de Ma-
rina? Não posso especular sobre as
motivações da ministra. O que pos-
so dizer é que me encontro entre os
muitos admiradores da ação pública
dela dentro do país e pretendo contar
com a ajuda e aconselhamento da ex-
ministra Marina no meu trabalho.

Como o senhor viu o episódio da agres-
são em Altamira (PA) de índios contra
o engenheiro da Eletrobrás Paulo Re-
zende, que defendeu a construção da

usina de Belo Monte, no rio Xingu? A
violência é intolerável e inadmissível.
No Brasil, precisamos deixar de roman-
tizar e "sentimentalizar" a questão
indígena. Há uma combinação parado-
xal entre generosidade e crueldade no
tratamento dos indígenas. Reservamos
a eles grande parte do nosso território
nacional, 13%, mas lhes negamos opor-
tunidades econômicas. Uni dos proble-
mas é que muitas vezes temos visto os
índios pelo prisma dos antropólogos.

Como assim? Os índios são como a
gente. Tratá-los como crianças eternas
é uma agressão à natureza do indiví-
duo. Eles querem ter uma vida com-
pleta. Alguns querem seguir em suas
reservas e preservar seus ritos, mas
outros querem ter atividade econômica
e capacitar-se na educação. Não preci-
sam ser aprisionados em paraísos ver-
des porque alguns intelectuais julgam
que precisam homenagear a doutrina
da infância eterna. Não queremos ser
tratados como indivíduos que estão
eternamente aprisionados nas narrati-
vas de Gilberto Freyre. Então não deve-
mos tratar os indivíduos dessa forma.

Desde que assumiu o ministério, o se-
nhor tem sido cobrado pela frase, es-
crita em artigo na Folha de S.Pauto, em
2005, segundo a qual o governo Lula
é o mais corrupto da nossa história.
Isso não lhe cria constrangimento?
Para mim não. Nem para o presidente.
Seria de um farisaísmo complacente eu
não aceitar o convite feito por um presi-
dente da República a quem eu me opus.
Basicamente o que o presidente me disse
— não com essas palavras, mas a men-
sagem era essa — foi o seguinte: "Olha
aqui, você ficou décadas defendendo
uma mudança no rumo do Brasil. Agora
venha e me ajude a fazer". E eu não via
nenhuma base moral para dizer não a
isso, apesar de tudo o que tinha acon-
tecido antes. É muito simples: o futuro
pesa mais. Nós divergimos no passado,
mas tanto para ele quanto para mim o
que conta é o futuro. Eu divergi sobre
a necessidade de seguir uma política
econômica que privilegiava a confian-
ça financeira. Mas isso é o passado.

Mas este é o governo mais corrupto
da história ou não? Acho que ali eu
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me excedi na paixão a respeito do en-
volvimento do presidente. A verdade é
que entre os países de renda média nós
talvez sejamos o menos corrupto. Mas
temos um problema sistêmico, que re-
sulta desse conúbio entre o dinheiro e a
política. Enquanto não resolvermos isso
esses episódios vão continuar a ocorrer.

O senhor é a favor do terceiro manda-
to? Sou inteiramente contrário e o pre-
sidente também. Na verdade, sou con-
trário à reeleição, porque personaliza o
poder desnecessariamente. Depender
de uma só pessoa e de sua continuida-
de no poder é uma espécie de muleta
para compensar as nossas fragilidades.

E já que o presidente é contra, porque
se fala tanto nisso? O presidente tem
grande apoio no país e não há um can-
didato natural dentro do PT. É natural
que se especule sobre um terceiro man-
dato. Mas não seria natural aceitá-lo.

Qual é o melhor nome para suceder
o presidente Lula? Se eu soubesse
o nome não iria reveíar [rísos]. Mi-
nha posição é inteiramente incom-
patível com isso. Sou ministro e não
posso me vincular a projetos políti-
cos pessoais, a escolha de candida-
tos. Tenho que trabalhar com todas
as forças, inclusive com a oposição.

O senhor foi classificado pelo jornal
The New York Times como uni visio-
nário e tornou-se professor da Uni-
versidade de Harvard aos 23 anos. Ou
seja, tem boa reputação internacio-
nal. No entanto, não é levado a sério
no Brasil nem pelos intelectuais de
esquerda nem de direita. Por que isso
acontece? Há várias coisas a dizer. Em
primeiro lugar, nunca militei entre a
intelectualidade brasileira, não faço
parte de correntes ou grupos. Não fiz
isso nem na Universidade de Harvard.
Em segundo lugar, meu pensamento
se opõe ao marxismo encolhido e às
ciências sociais dos Estados Unidos,
que dominam, há muito tempo, o
pensamento brasileiro. Eu não tenho
dedicado muito tempo e energia pra
me justificar diante dos intelectuais
brasileiros. Mas eu devo me explicar.
Em geral, no mundo, é necessário agir
e explicar ao rnesrno tempo. E talvez

se eu explicar mais haja mais entendi-
mento do que penso. Guando comecei
a ensinar em Harvard, muito jovem,
e as minhas idéias eram atacadas,
eu me incomodava muito. Eu sofria.
E mais recentemente, quando as pes-
soas me atacam, como geralmente
ocorre, não sinto nada. É como se eu
estivesse vestindo uma couraça que
nenhuma flecha consegue penetrar.

Alguns jornalistas também são mui-
to contundentes nas criticas que lhe
são feitas. O Elío Gaspari, por exem-
plo, disse que o senhor transita do
nada para o futuro. O senhor real-
mente não se deixa atingir por essas
criticas? Pessoalmente, não. Mas do

ponto de vista prático é claro que isso
é ruim para a minha ação. Evidente-
mente isso não tern tido nenhuma
influência sobre o desdobramento da
minha obra teórica e sua propagação
no mundo. Há essa particularida-
de de que minha obra é muito mais
estudada na China que no Brasil.

O senhor não fica chateado? Isso vem
há a tanto tempo que tem um signi-
ficado decrescente do ponto de vista
pessoal. Mas ajuda a explicar por que
minha obra é menos recebida no meu
próprio país que em praticamente todos
os outros países grandes em desenvol-
vimento, sem falar nos países centrais.
Mas sinaliza algo importante, que é a
hostilidade de uma parte relevante da

opinião brasileira culta, sobretudo no
Sudeste do país, às minhas idéias e à
minha ação pública. É algo que tenho
que enfrentar e resolver. Não estou mi-
nimizando o significado desse proble-
ma. Mas para mim ele é muito menos
um problema de ofensa pessoal que um
problema prático na minha ação no
país. Há evidentemente uma tentativa
de desqualificar minha ação. O signi-
ficado da minha obra não é alcançado
por esses comentários. Mas é um dano.

Afinal de contas, ministro, qual é o cer-
ne do seu pensamento para o Brasil?
Combater a idéia da Suécia tropical, que
domina nossa vida política há décadas.

O que é isso? Todas as grandes alter-
nativas institucionais e ideológicas
do século 20 foram derrotadas. So-
brou só o modelo dos países ricos do
Atlântico Norte. Segundo a idéia da
Suécia tropical, nossa tarefa no Brasil
seria adaptar esse modelo às nossas
circunstâncias. Mas precisamos re-
construir nossas instituições e práticas.

Quando estava em Harvard, o senhor
foi professor de Barack Obama, pré-
candidato democrata à Presidência
dos Estados Unidos. Que tipo de aluno
ele era? Não julgo correto dar muita
relevância a esse tema. Fui professor
de Obama entre 1990 e 1991. Dele me
tornei amigo. Admiro-o ainda mais
pelas virtudes morais que pelas qua-
lidades intelectuais. Acumulam-se
os sinais de que os Estados Unidos se
aproximam de um de seus momentos
periódicos de inflexão histórica. A mu-
dança se acelerará se Obama for eleito
presidente. O Brasil é o país no mundo
mais parecido com os Estados Unidos,
embora esse fato não seja reconhecido
nem no Brasil nem nos Estados Unidos.

Barack Obama foi seu aluno em que
disciplina? O curso que Obama tomou
comigo chamou-se ReinventingDemoc-
racy [Reinventando aDemocracia], Não en-
sino disciplinas, ensino minhas ide ias.

Em 1977, o senhor lançou um docu-
mento junto com o economista Ed-
mar Bacha em que lançava propostas
para o país, como o voto direto para
presidente da República e o financia-
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mento público das campanhas eleito-
rais. Naquela época, o senhor tinha
a intenção de chegar à Presidência
da República? Eu sempre fui muito
mais ambicioso que isso [risos]. Com
os primeiros sinais da redemocrati-
zacão, comecei uma longa trajetória
que continua até hoje de elaborar pro-
postas para o país. E também procurei
identificar agentes políticos, partidos
e pessoas que poderiam servir como os
veículos da mudança que eu defendia.
Então no final da década de 70 me li-
cenciei de Harvard e me apresentei a
Ulysses Guimarães, então presidente
do MDB. Disse a ele que gostaria de me
afastar da universidade e trabalhar
na oposição. Ele me nomeou chefe da
assessoria do MDB. Guando cheguei
a Brasília, descobri que o MDB não ti-
nha assessoria e ele havia me indicado
para chefiar algo que não existia [risos].

O senhor foi aliado de Leonel Brizola
na campanha presidencial de 1989.
Por que se aproximou dele? Uma das
coisas que me levaram para o PDT foi
a grande admiração por Leonel Bri-
zola, um homem em tudo oposto a
mim — pela origem, pela atitude em
relação às idéias, pela tradição getu-
lista. Mas era genuinamente um out-
sider. Eu sempre me identifiquei com
oscontestadores. Naquela campanha,
as chances de vitória dele pareciam
muito grandes. O próprio general João
Figueiredo dizia a todo mundo que
seu sucessor seria o Brizola. E Brizola
surpreendentemente fez uma campa-
nha desastrosa para si mesmo e uma
campanha muito melhor no segundo
turno, com todo o meu estímulo, a fa-
vor do Lula. Essa foi a eleição em que
veio a ganhar Fernando Collor. E de-
pois veio a outra campanha presiden-
cial do Brizola e vi que era necessário
encontrar um outro agente político.

Efoi então que surgiu o hoje deputado
federal Ciro Gomes (PSB), com quem
o senhor se aliou nas campanhas pre-
sidenciais de 1998 e 2002?Sim. O Ciro
tinha algumas características psicoló-
gicas do Brizola. E me afastei do PDT
porque não consegui convencer o PDT
a apoiar o Ciro na primeira campanha,
embora finalmente viesse a apoiar na
segunda, em que ele quase ganhou.

E porque não ganhou? Aconteceu o pre-
visível: a plutocracia brasileira começou
a tentar separá-lo de mim. Eu divergi
dele por várias circunstâncias, pontual
e transitoriamente. Mas, considerando
retrospectivamente, eu sinto que cometi
o erro clássico dos filósofos em política,
que é tentar arranjar um outro pra fazer o
serviço. Era a idéia de que eu poderia aju-
dar a construir uni ideário, influir na di-
recão e em seguida voltar aos meus livros.
E com isso ter o melhor dos dois mundos.
Mas não quero julgar o Ciro. Tenho gran-
de afeição por ele. As imprudências que
ele possa ter cometido em sua última
campanha são o reverso das virtudes
que o qualificam a desempenhar papel
importante na próxima etapa histórica.

O que o senhor viu no Ciro Gomes?
Ele é um homem de grande talento, de
grande poder de resistência às estru-
turas existentes. Mas o que primeiro
me atraiu em Ciro foi o pessoal e o psi-
cológico. Quando eu falo, sinto que a
maioria dos meus ouvintes não acre-
dita no que digo. A maioria é cética,
porque minhas idéias são sobre um
mundo que está mais distante que o
mundo existente. Alguns me olham
com benevolência superior, como olha-
riam uma criança tentando engati-
nhar, outros me olham com ceticismo
hostil. Mas sempre há uma minoria
que se identifica e se entusiasma.

O senhor chegou a se lançar pré-can-
didato à Presidência da República

em 2006. Por que não foi adiante?
Eu fiquei muito desapontado com o
rumo inicial do governo Lula. Assim
como o Brizola. E me aproximei mais e
mais dele. Das nossas discussões sur-
giu a idéia de ele me receber de volta
no PDT e me propor como candidato
à Presidência. Brizola discutiu com
seus colaboradores mais próximos.
Isso aconteceu faz quatro anos. Nas
eleições municipais, eu começaria a
andar o país em companhia dos can-
didatos a prefeito do PDT para me tor-
nar conhecido. É claro que essa idéia
só ocorreria a um outsider como Brizola.,
porque eu não era político, falava com
sotaque, não tinha nenhum charme
[risos]. Quando estávamos prestes a
executar esse plano, Brizola morreu
[em 2004]. E não consegui recuperar o
projeto na nova administração do PDT.

Antes disso, em 2002, o senhor havia
se lançado pré-candidato à Prefeitu-
ra de São Paulo e foi acusado pela
direção do seu partido de comprar
votos na convenção da sigla. O que
aconteceu? Eu não tinha dinheiro
nem para pagar o hotel, muito me-
nos para dar dinheiro para militante
partidário. Jogaram sujo, promoven-
do acusações sem comprovação, de
forma caluniosa. Simplesmente in-
tervieram no partido, suspenderam
a convenção e o presidente disse que
preferia não ter candidato a ter a mim.

Afora esse episódio, o senhor foi
candidato a deputado federal pelo
PDT do Rio de Janeiro, em 1990.
Como foi essa experiência? Foi uma
campanha simbólica, porque fiz uma
campanha de oito semanas com um
bando de jovens e só ia para os bair-
ros operários na Baixada Fluminense
e para as favelas. Levava meus pan-
fletos e discursos. Curiosamente,
quase fui eleito. Tive 9 mil votos e o
último candidato a vencer pelo PDT
teve 12 mil. Depois o mapa eleitoral
mostrou que quase todos os meus
votos tinham vindo, como qualquer
pessoa sensata poderia ter previsto,
dos bairros da classe média, Botafo-
go e Flamengo, onde nem fui [risos].
Aquele episódio demonstrou que eu
poderia ter ganho se tivesse feito uma
campanha modestamente realista.
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Como o senhor, que é, segundo sua
própria definição, bastante desajei-
tado e cerimonioso, era recebido em
ambientes populares? Muito bem.
Em São Paulo, as pessoas me diziam:
"Como é que você vai falar com alguém
em São Miguel Paulista?" [bairro da perife-
ria da zona Leste de São Paulo], Eu não tinha
problema, não tenho dificuldade de co-
municação com qualquer classe. Mais
uma vez isso me fez sentir a completa
falta de preconceito no Brasil. Muitos
dos jornalistas e da intelectualidade
são preconceítuosos, mas o Brasil não é,

Quando o senhor era criança e morava
nos Estados Unidos, falava português
em casa? Eu nasci no Rio e fui para os
Estados Unidos aos quatro meses. Meu
pai era um advogado norte-americano
que havia nascido na Alemanha e co-
nhecido minha mãe durante o último
exílio de meu avô, Otávio Mangabeira
[ex-governador daBahia e ex-senador], nos Es-
tados Unidos. Moramos lá até a morte
do meu pai, quando eu tinha 11 anos.
Falávamos inglês, minha mãe não con-
seguia que minha irmã e eu falássemos
português. Geralmente tínhamos urna
empregada brasileira ou portuguesa e
falávamos algum português com elas.
Mas eu falava sobretudo nos verões,
quando meus pais me mandavam passar
as férias com meu avô, que era senador
pela Bahia e morava no Rio de Janeiro.

As crianças brasileiras não caçoavam
de seu sotaque? Eu não convivia com
crianças. Meus amigos de 70 anos eram
polidos para se referir ao meu sotaque.

Os seus amigos de infância tinham 70
anos? Sim [risos]. Eu vinha para o Brasil
e ficava com rneu avô Otávio no Hotel
Glória. Pela manhã andávamos até o
Senado. Nessa época, a capital do país
era o Rio de Janeiro. Eu ficava o dia todo
na galeria do Senado. Tinha uns sete
anos. Assistia aos debates e, à noite, de-
pois do jantar, meu avô recebia os velhos
liberais, como o Milton Campos /senador
por Minas Gerais] e o brigadeiro Eduardo
Comes. Depois meu avô me levou para
São Paulo. Fui recebido no aeroporto
pelo senador Roberto Sirnonsen, que
me apresentou a cidade e me levou a
Santos. Ou seja, todos os meus ami-
gos brasileiros tinham 70 anos [risos].

Em vez de assistir às sessões do Sena-
do, não lhe parecia mais interessante
ir à praia jogar bola? Não. Eu não só
convivia com meu avô como também
lia Plutarco e as biografias dos gregos e
romanos. Fui criado na cultura heróica
da vida pública. Acho difícil para uma
pessoa que conheça isso criança aceitar
qualquer alternativa. Já me interessava
pela vida pública. Lembro-me que quan-
do tinha dez anos, o presidente norte-
americano Dwight Eisenhower fez um
discurso sobre o complexo industrial mi-
litar. E eu escrevi uma longa carta a ele.

O que o senhor dizia na carta? Fazia
críticas e propostas sobre o assunto. Nos
Estados Unidos as cartas são sempre res-

pondidas por um staff. Então eu estou
no nosso apartamento em Nova York
quando recebo um telefonema. Ficaram
surpresos ao descobrir que eu era uma
criança [risos]. Disseram: "O presidente
recebeu sua carta e em gerai as cartas
são respondidas por nós. Mas algumas
são selecionadas para ser respondidas
pelo presidente e a sua ele responderá".
Dito e feito, três dias depois chega uma
carta registrada com uma longa res-
posta do presidente. Depois disso en-
viei muitas cartas para os presidentes
brasileiros e nenhuma delas foi jamais
respondida. E eles não tinham a des-
culpa de não saber a minha idade [risos],

Além da empregada brasileira, que
outras referências ao Brasil havia em

sua casa? A política brasileira era o as-
sunto da conversa em casa. Sempre
recebíamos políticos brasileiros que
estavam exilados nos Estados Unidos
na década de 50. Carlos Lacerda pas-
sou alguns meses lá e foi morar num
hotel defronte ao nosso apartamento.
Ele era amigo dos meus pais e gosta-
va de um tipo de pão chamado Engllsh
muffin. Todas as manhãs, no caminho
para o colégio, eu levava pão pra ele.

Embora esse assunto não lhe pare-
ça polido, a pergunta é inevitável: o
senhor nunca tentou se livrar deste
sotaque? Na verdade, eu nunca traba-
lhei com fono... Como é que chama?
["Fonoaudíólogo", socorre o assessor.] Isso,
fonoaudiólogo. Eu trabalhei sim,
mas para outra coisa. Quando crian-
ça, eu gaguejava severamente e isso
para mim era um sofrimento porque
a família do meu avô era formada por
oradores. Na Bahia, a eloqüência é cul-
tivada. Meu avô foi um grande orador.
Quando o cometa Halley passou pelos
céus, em 1910, o povo na Bahia julgou
ser um presságio do fim do mundo, o
então governador J. J. Seabra pediu
ao meu avô, como lente em astrono-
mia da escola politécnica, para pro-
nunciar um discurso na Praça da Sé
sobre o verdadeiro sentido do cometa
Halley. E esse discurso teve um êxito
tão estrondoso que no dia seguinte o
governador visitou o meu avô e o con-
vidou a concorrer à Câmara dos Depu-
tados. Ele passou o resto da vida na
política, num caso singular de entrar
na política pela astronomia [risos].

Então a gagueira era especialmen-
te um sofrimento. Sirn. E lutei para
superar isso, porque prezo a fala pú-
blica. Mas nunca abordei o sotaque
sob esse ponto de vista. Esse é um
assunto cada vez menos importan-
te na minha relação com o Brasil.

O senhor fica constrangido com esse
assunto? Fico atônito com a mesqui-
nharia e a desfaçatez dos que invo-
cam esse fato como uma crítica. São
as mesmas pessoas que fazem parte
da classe média culturalmente inse-
gura e que absorveram dos Estados
Unidos o ideário do politicamente
correto pela metade. O povo brasilei-
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ro está acima, da pequenez dos que se
preocupam com o meu jeito de pro-
nunciar as vogais e as consoantes.

Quando o senhor percebeu que seu
sotaque causava estranheza? Guando,
depois da morte do meu pai, nós volta-
mos ao Brasil. Por causa dessa relação
muito íntima com meu avô, eu insistia
com o meu pai que queria fazer a minha
vida no Brasil. E isso provocou conflitos
com ele, que tinha uma personalidade
forte. Aos 50 anos ele morreu de infar-
to fulminante. Isso tornou ainda mais
difícil a minha vinda ao Brasil, porque
para mim estava tudo associado psicolo-
gicamente. Mas eu quis vir e nós viemos.
E meu sotaque ficou. Minha irmã, que
é um ano e meio mais nova que eu, não
fala com sotaque algum, Mas o fato é que
escolhi o Brasil e, ao contrário de alguns
que governaram o país, eu não penso
com sotaque. Apenas falo com sotaque.

Quando o senhor era criança e fa-
ziam-lhe a clássica pergunta: "O
que você vai ser quando crescer?",
qual era a sua resposta? Desde mui-
to cedo eu imaginava que seria uma
combinação de pensador com homem
de ação. Desde criança sempre tive a
preocupação com a brevidade da vida
e esse sentido de que só a intensidade
nos consolaria a expectativa da morte.

Não é muito convencional que uma
criança tenha esse tipo de pensamento,
ministro. Eu comecei a estudar filosofia
muito cedo. Minha mãe lia para mim A
República de Platão quando eu tinha oito
anos. A partir daí passei a ler vorazmen-
te os filósofos. Depois de Platão, passa-
ria a ter enorme admiração por Hegel.
Eu lia porque era uma forma de viver
intelectual superior, era a tentativa
do hornem de se aproximar de Deus.

O senhor acredita em Deus? Essa é
uma pergunta difícil. Não por razões
políticas, porque não sou candidato a
nada. Minha obra, corno alguns críti-
cos gostam de apontar, está eivada de
influências cristãs e intenções quase
teológicas. Mas eu não julgo que eu
poderia dizer que creio em Deus no
sentido que essa palavra normalmen-
te tem. A resposta mais fiel a isso, no
sentido literal da palavra, seria não.
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Sua mulher e seus quatro filhos
moram nos Estados Unidos. O se-
nhor é um caso raro de político que
permanece em Brasília nos fins de
semana. Segundo os jornais, o se-
nhor se distrai escutando ópera
alto a ponto de incomodar seus vi-
zinhos. Saiu isso publicado? Ainda
bem que não leio jornais. Talvez eu
devesse lê-los [risos]. Isso foi recente?

Em 2007. Ah, então não era aqui no
prédio, era no hotel [risos], Eu escu-
to pouca ópera.-Gosto de Beethoven.
Mas eu me distraio lendo, escreven-
do. Atualmente escrevo um livro com
o cosmólogo e físico Lee Smolin sobre
a realidade do tempo e a mutabilidade
das leis da natureza. Também ando
no jardim Botânico, ando de bicicle-
ta. Eu corria, mas escangalhei os joe-
lhos. Me machuquei e corria em cima
das feridas. E em velocidades crescen-
tes. Era a lógica da transcendência.

Seus amigos dizem que o senhor tam-
bém é designer de móveis, O único
móvel que inventei foi uma mesa de
escrever em pé, que não existia. Por
isso eu tive que desenhá-la. Eu sem-
pre escrevi em pé, que era um hábito
muito comum no século 19. Sou muito
irrequieto, gosto de pensar andando.
E tive grande êxito no meu inven-
to. Tanto assim que, alguns meses
depois, ao abrir a revista New Yorker,
vi minha mesa sendo anunciada.

O senhor não teve o cuidado de pa-
tenteá-la? Não, eu sou um inimigo
das patentes [risos]. Agora esse mó-
vel é muito comum, inclusive em
Harvard. Meu protótipo está em
muitos gabinetes da universidade.

O senhor já usou drogas? Não.

Nunca teve curiosidade? Não.

Peremptoriamente. [Risos.] Com tantas
outras excitacões, não me atraiu essa
em particular.

Ministro, já que falamos tanto em
charme, o senhor poderia citar pelo
menos uma pessoa que considera
charmosa? Não, pois o risco de sei
mal interpretado seria muito grande.
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