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Fernando Henrique Cardoso

Partido novo
•

Desde o inicio dos anos 70 participei
do MDB. Antes, já por estar afastado
do Brasil, já pejas atividJides académi
cas que exerci no exterior ou em São
Paulo, seguia de muito m~js longe a
poJJtica partidária. E até desconfiava
dela.

Ainda nos anos duros dJi represslo,
passei a ter contatos mais estreitos
com o MDB, não em SAo Paulo, mas)no
Rio Grande do Sul. Lá, com Pedro
SimOll no comando e uni grupo 'de
jovens (hoje senadores, deputadt)S,
vereadores) entusiastas dJi redemocra
üzsçAo, comecei a HmiJjtar", ~ o
saber. Fazia conIerMcias, debatia em
semhJários, enfim, me jogava Da luta

. COIItra a ditadura. •
Passei a colaborar mais diretam~te

com o partido depois dJi anticandidJitu
ra de Ulysses, a partir de 1974. Em 1977
fjJJei-me ao PMDB e, por esta legenda
concorri ao Senado, à Prefeitura de &0
Paulo e, novamente, ao Senado. O resto
é história recente.

Anteontem deixei a liderança jdo
Senado e o PMDB. Com muita emoÇão
e, também, com muita decisão. 1

Acho que estJl mais do que Da hora
para um IJOVO partido. Ao longo destes
anos, depois de ter prestado excelenles
serviços à luta democrática, o PMDB
inchou com a adesAo de muitos queirlse
beneficiaram dos votos~ as
nilo se imbu/ram dos objetivos partidá
rios. Ainda assim, é megáve/ que o
PMDB foi o eixo da redemocratizaç4o.

Ocorre que agora, com a Constitui~o
praticamente aprovada e a cam~
para a campanha presidencial q
miciada, chegou a hora de opç
substantivas para construirmos a ~o-
ciedade do futuro. •

Eu nilo creio que o PMDB teapa
COIJdíções -pejo seu comprometimento
com o governo atual que regrediu às
práticas tradicionais e peJa volta aa
predominilncia dJi "poJJtica dos gOfIftT
nadores"- para renovar. daqui para
frentea vida política.

Saio sem JOgar pedras no partida a
que me dediquei. Saio torcendo para
que os grupos democráticos e plYJfP'eS
sistas que estAo empenhados na "Mta
interna" ganhem o partido, embdra
nilo creia nesta aposta. E não Cl'fljo,
nilo ptNque inexistam líderes e miliWJ
tes dispostos a isto: é que a estrutura
po/itica que predominojj dá aos gover-
nos o COIItroJe dopartido. •

0púJi, com decislo e cheio de espe
ranças pejo IJOvo partido. Sei que a luta
será diffciJ. Mas nilo estou na vIit.s
po/itica para viver de acomodaç&s.
Com riscos, inescusáveis, preleril o
desafio do novo do que a placidez
morna (}" uma carreira poJJtica trlldi-
donal. li


