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Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da
República (VEJA.com/VEJA/VEJA)

Alguns homens sonham dormindo. Alguns poucos sonham de olhos
abertos e lutam por seus sonhos, disse certa feita Lawrence da
Arábia. No Brasil de hoje, os homens e as mulheres do centro
político estão sonhando de olhos fechados. Em cada canto da arena
política, o sonho de ser candidato do centro dorme em berço
esplêndido.

Brasil, Política

Em berço esplêndido
De acordo com Fernando Henrique Cardoso, o presidenciável
Geraldo Alckmin (PSDB) deve se mostrar capaz de unir o centro
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Cercados por suas respectivas entourages, os sonhadores de olhos
fechados cultivam a esperança de serem escolhidos. É hora de
acordar. Ninguém vai ser escolhido. Lembrando Gentil Cardoso,
“quem pede tem preferência, mas quem se desloca recebe”.

De acordo com Fernando Henrique Cardoso, o presidenciável
Geraldo Alckmin (PSDB) deve se mostrar capaz de unir o centro.
Mas até agora não o foi. Não controlou os “cabeças pretas” do
partido nem estabeleceu os parâmetros para uma relação com o
governo. Levou uma canseira do prefeito João Doria (PSDB).
Alckmin ainda não despertou de seu sonho de olhos fechados, por
isso deu espaço para vários candidatos a candidatos. E o tempo
está passando.

Outro presidenciável, o ministro Henrique Meirelles (PSD) se
movimenta e se coloca. O presidente Michel Temer (PMDB) diz que
não postula, mas também se posiciona. O deputado Rodrigo Maia
(DEM), estimulado pelo sucesso de ser o mais forte presidente da
Câmara desde Temer, também se anima. Mas, disfarça citando
outros nomes ilustres do DEM.

 O centro deve parar de sonhar dormindo e acordar para a realidade,
que se desenvolve em três plataformas: o estrepitoso naufrágio do
projeto lulopetista; o delírio autoritário da direita desavisada; e a
ansiedade enrustida por renovação. Sem se posicionar claramente,
o centro pode ficar para trás e a eleição se transformar em uma
viagem na maionese.

Segundo o mesmo FHC, ganha uma eleição quem reúne três
condições: 1) representa uma aspiração que as pessoas buscam
naquele momento; 2) traduz a mensagem que está na cabeça do
eleitor; 3) faz alianças capazes de antecipar o resultado das urnas.
Nas duas vezes em que disputou o pleito, ele venceu no primeiro
turno contra Lula, que já então era um candidato com grande
expressão popular.

Hoje, nenhum dos competidores fortes corporifica aqueles três
pontos que o sociólogo expressou, razão pela qual fez questão de
chamar a atenção de Alckmin, cuja principal mensagem seria unir o
centro. Ouve-se muito falar em programa, marketing, promessas,
mas os discursos não traduzem as expectativas do povo.

Limitam-se a gerar conflitos e criar relações, elementos essenciais
às eleições. É preciso ir mais longe, dominar corações e mentes, ser
fiel às três regrinhas de ouro. Lula briga, Bolsonaro radicaliza,


