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Senhor Presidente, (Franco Montoro)
Minhas companheiras, meus companheiros.

Aqui nesta sala, quantas vezes nos reunimos? Em alguns momentos, densos
da história, muitas decisões importantes foram tomadas nesta sala. Para nós ela
é portanto uma sala simbólica. Mas eu vou lhes dizer com franqueza. Poucas vezes
vi nesta sala um públicO deste tipo, atento, com vontade de construir. Uma cons
trução que está hoje alicerçada. E digo isto sem nenhuma demagogia. Ao olhar de
relance este público, farei injustiças por omissão, mas vou mencionar a nossa
guerrilheira Cristina Tavares. A grande guerrilheira da politica brasileira,
guerrilheira não só no Parlamento mas na rua. Guerrilheira sem armas, guerri
lheira com a palavra e a convicção. (palmas)

Este partido despertou o que era necessário. Despertou o entusiasmo das
forças novas que existem no Brasil. E ao despertá-lo não podiam estar ausentes
os lideres sindicais que aqui estão. Não podia estar ausente a universidade. Sei
das imensas dificuldades que tivemos para atrair no passado os intelectuais pois
quando o PMDB se transformou numa esperança para a população, ainda assim, era
enorme a dificuldade para mobilizar o talento brasileiro e pô-lo a serviço de
urna causa partidária que era justa. Na formação do PSDB a dificuldade está sendo
menor.

Mas não é só isso: eu vejo aqui o elo entre este presente que olha para
o futuro e os lutadores do passado. Vejo aqui um homem que simboliza a resistên
cia, que foi várias vezes lider na Cãmara contra a ditadura, o companheiro Frei
tas Nobre. (palmas). Temos, portanto, o elo entre a esperança e o trabalho que
vem do passado, da resistência e da persistência e temos o que disse o compa
nheiro Ri~ha, temos aqui,- não diria a base, pois ela é muito mais ampla do'que a
que está presente, mas uma representação das bases partidárias. Temos uma
militância. Partido politico é organização e os cálculos do Richa mostraram o
quanto avançamos na organizaçâo. Mas partido politico não existe sem militância.
Podem existir legendas, podem existir candidaturas, mas partido é militância de
gente que acredita. Aqui está a militância do PSDB.

Se nós hoje estamos aqui num congresso é porque nós sabemos, nós temos
a convicção, nós achamos que partido é isso, é organização, é militância, é um
rumo. E nós estamos aqui buscando esse rumo.

o documento que nós preparamos, do qual fui mero instrumento, cavalo de
santo, como se diz na linguagem umbandista. Cavalo de santo que recebeu em dado
momento o eSpírito alheio e serviu de escriba para urna imensa quantidade de
colaborações. O documento que analisaremos é apenas um esforço, uma primeira
tentativa, mas que tem algo de novo, não apenas no posicionamento frente a cer
tas questões. O próprio modo como decidimos que fariamos esse posicionamento é
novo: foi um esforço coletivo. Agradeço às colaborações de muitos militantes, de
muitos dirigentes, de muitos intelectuais, a começar por outro companheiro que
aqui está e que representa com raro brilho a Academia, Hélio Jaguaribe, que aju
dou muitp na formulação inicial da proposta.

Nós brigamos! Os que assistiram às nossas reuniões são testemunhas de
que nós brigamos prá valer. Nós brigamos dois dias, fechados no Hotel Nacional,
alguns dirigentes partidários e alguns colaboradores. Brigamos com entusiasmo. O
nosso objetivo não é vencer, é convencer. E convencer quer dizer vencer juntos.
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Não se trata de fazer um documento a mais, trata-se de começar a construir uma
vontade politica que usa o conceito para unir, para ganhar forças para mudar o
Brasil e ninguém muda o Brasil só com as idéias; muda com as idéias que são
fruto da organização e da vontade do povo. É com esse espirito que estamos
reunidos.

Vamos nos juntar esta tarde em grupos. Estes grupos vão debater com
muito ardor, eu espero, mas o ardor do companheiro, o ardor de quem reconhece
que a opinião do outro pode não ser a própria, mas é de boa fé. O que não se a
ceita no PSDB é a acusação por quem quer que seja de que a opinião de um compa
nheiro tem segundas intenções. Quem tiver segunda intenção não venha ao nosso
debate. Aqui estamos de coração aberto para dizer o que queremos fazer com o
Brasil e aceitamos o desafio que é o debate da verdade. A verdade não é um dado
estático e objetivo, é um processo e esse processo depende de um debate muito
amplo e muito aberto. Não estamos aqui, portanto, convocando a nossa militância
para um ato formal. Estamos aqui convocando a nossa militãncia para uma discus
são séria, uma discussão que não vai se furtar de tomar posição com relação aos
temas, por mais espinhosos que eles sejam.

O Brasil está cansado de propostas politicas vagas e que não visam ou
tra coisa senão a contentar todo mundo para obter o voto. O PSDB não quer o voto
frouxo. Ele quer o voto com sentido. O voto que dê uma delegação a quem seja e
leito, que será o Senador Mário Covas, para mudar o Brasil, não como ele deseja,
mas como nós todos, inclusive ele, desejamos. Esse desejo consciente é que está
sendo elaborado por todos nÓs.

O documento é incompleto. Nele faltam partes essenciais. Quando não
houve propostas o relator não se considerou autorizado a colocar idéias
próprias. No documento não há nada por exemplo, sobre um tema essencial, como a
matriz energética do Brasil. Há algo sobre ecologia, mas inSUficiente, porque
achamos que era necessário ir formando pouco a pouco um ponto de vista. Há um
problema que é crucial e que vai ser objeto, sem duvida alguma, da campanha do
governo, que é o da habitação e sobre ele o documento silencia. Nós silencia
mos pelo respeito e importância que devotamos ao tema. Ao invés de colocarmos
três ou quatro frases vazias achamos melhor deixar o problema ausente para que
alguém, depois, pudesse preenchê-lo com competência.

Quero também dizer aos companheiros e companheiras que não se trata
aqui do programa de principias do PSDB; este existe, foi aprovado em convenção
inicial. Não se trata também do programa do candidato Mário Covas. Se trata um
documento intermediário, que, respeitando os principias programáticos do PSDB,
já aprovados, coloca a posição do partido diante de alguns desafios do Brasil.
Durante a campanha, o Senador Mário Covas terá oportunidade de se dirigir a pu
blicos especificos e de se comprometer, como nós todos, sobre questões
especificas. Esta campanha apenas se inicia, corno disse o Senador Richa. E du
rante a campanha o programa de governo será elaborado. Digo isso para esclarecer
aos companheiros que na discussão que vai se travar, por favor, não se trate de
rechear o documento com soluções especificas para problemas especificas a nivel
de governo, pois isso virá depois, na campanha. Trata-se de sentar as bases
doutrinárias, programáticas, politicas, para responder aos grandes desafios do
momento. Não se trata de colocar tudo que seja necessário para um bom governo,
mas trata-se de definir quais são as diretrizes do partido diante dos desafios
brasileiros.

É esse o espirito desse documento e é com esse espirito que peço ás co
missões de trabalho suas sugestões, tendo sempre presente que daqui por diante
elas constituirão grupos cada vez mais amplos para que possamos acompanhar a
trajetória do candidato. Candidato este que está em interação conosco. Ele foi
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participe da elaboração do documento e será do seu programa. Mas, o programa
será feito nos meses que se seguem através de uma análise mais profunda de cada
tópico. Não obstante, no documento inicial, alguns posicionamentos teriam e têm
de ficar claros.

Em primeiro lugar nós decidimos por voto, na convenção passada, que
esse partido chamar-se-ia da Social Democracia Brasileira . Esta decisão
não foi uma decisão da direção do partido, mas da militância do partido. Isso
tem implicações. A primeira responsabilidade nossa é a de passar a limpo o sig
nificado de um partido da Social Democracia Brasileira. Existem duas ou três li
nhas fundamentais, nessa definição, que não é uma definição formal, que não pode
ser a definição de um manual de ciência politica, que tem que ser alguma coisa
viva que diga respeito aos problemas que nos atazanam no Brasil de hoje. Por que
social democracia e por que brasileira, quando muito frequentemente não se usa o
adjetivo nacional para qualificar a posição politica?

Há razões para isto. Nós temos que explicar ao pais porque escolhemos
um partido novo. E porque saimos dos vários partidos nos quais estávamos. Esta
última questão se responde mais facilmente. É mais complexo explicar porque fa
zer um partido novo e não, entrar em um dos disponiveis. Não seria, por certo,
simplesmente pelo gosto de inovar uma legenda e usá-la como plataforma para o
lançamento de uma candidatura. O candidato que nós temos seria excelente candi
dato em qualquer partido, mas ele quer ser candidato do nosso partido. Não"foi
para lançar candidaturas que nós fizemos este partido. Temos que dizer então o
porquê deste partido. Não vou palmilhar item por item do que está no documento
que se discutirá, mas peço atenção especial da Comissão que vai discutir a defi
nição politica do partido.

O que significa ser um partido da social democracia brasileira? O que é
a social democracia hoje? O que a distingue de outros movimentos? Por que não um
partido liberal? Por que não um partido puramente socialista? Por que não um
partido que acha que o Estado tudo resolve? Essas questões estão postas. O Go
vernador Montara, com a experiência que tem, com o entusiasmo que nos dá inveja
e com a precisão que lhe é peculiar já disse qual é o sentido da democracia para
nós. Representativa, sem dúvida! Isso vem de longe. Vem do século XVII, vem
do século XVIII, até se aperfeiçoar no século XIX. Explodiu de outra forma no
século XX. Explodiu sob a forma da participação. Este é sem dúvida o conteúdo
novo do conceito de democracia, da politica democrática; hoje a sociedade não
aceita, pura e simplesmente, delegar. Ela delega mas ao delegar circunscreve o
mandato para fins especificos e pede que o mandato, embora não revogável, seja
um mandato que se explicite e que seja acompanhado pela própria sociedade, atra
vés da participação da sociedade nas decisões.

Nós não queremos portanto um partido que seja simplesmente uma legenda,
o conduto, o canal para que, pelo voto, nós tenhamos representantes. Já os
temos! Isso não é suficiente. Queremos um partido que efetivamente crie os con
dutos para a participação. Mas participação, para não ser demagogia, há de ser
institucionalizada. É esse um ponto importante: um partido social democrático é
um partido que se preocupa não apenas com excitar a demanda, mas se preocupa com
construir os canais institucionais pelos quais a demanda possa ser satisfeita.
Esta diferença é fundamental. Há outros partidos, de corte próximo ao nosso, que
colocam mais ênfase em excitar a demanda. Ou seja, se alguém, se algum grupo ou
categoria social, deseja alguma coisa o partido fica logo de acordo, e dobra a
parada. Nós não somos assim; se alguém deseja alguma coisa vamos ver se esta al
guma coisa é justa e se é justa não para quem está pedindo só, mas para quem
está pedindo e para os outros que são afetados pela concessão da demanda. Em se
gundo lugar vamos ver também, se nós estamos simplesmente concedendo e fazendo
populismo ou se nós estamos construindo os canais institucionais que permitem
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que a concessão passe pelas formas de sua legitimação e se há mecanismos que
fiscalizem como e porque se faz a concessão.

Somos portanto um partido que quer a participação com canais que se
definam. Neste sentido abre-se ao partido agora uma oportunidade única. Repito,
de novo, o Governador Montere. Ele disse t1ad abundancia" a mim, ao Mário Covas,
ao povo de São Paulo: 110 cidadão não vive na União, o cidadão não vive no esta
do, o cidadão vive no municipio; o município é a base da democracia". Pois bem,
nós vamos reformar agora as cartas orgãnicas dos municipios: é ai que a idéia de
participação ganha um contorno institucional mais forte. O que nós pudemos fazer
em termos de participação na Constituinte nós o fizemos. Nós, na Constituinte,
introduzimos algumas idéias inovadoras: a iniciativa popular das leis, até na
própria elaboração da Constituição (por emenda do Senador Mário Covas, acolhida
por mim como relator) a questão da "Emenda Popular". Introduzimos, também, o
plebiscito. Mas isto é limitado. Onde é possivel efetivamente prever uma parti
cipação mais institucionalizada do povo na gestão democrática é na Carta Orgâni
ca do municipio. É ai que se abre para o PSDB um grande caminho de luta politica
concreta porque a idéia de participação ganha não só força e apoio como perde o
eventual caráter de uma mera declaração retórica para se transformar num instru
mento efetivo de mudança da sociedade.

O PSDB se compromete também com uma outra idéia da moderna democracia.
Ele não é só um partido da democracia participativa. Ele é também um partido
parlamentarista. O Parlamentarismo para nós não veio apenas de uma discussão
doutrinária. Muitos de nós (ou alguns de nós) nos tornamos parlamentaristas na
exper~encia legislativa e no contato com o executivo do Brasil. O executivo, no
Brasil,abastardou de tal maneira a democracia, que mostrou que as decisões pes
soais são decisões facilmente contaminadas pela corrupção, corrupção não só do
dinheiro, mas do poder, do aliciamento, da benesse. A estrutura do Estado foi
enrijecida pelo regime militar e autoritário e hoje custa muito a tomar outro
rumo. Mesmo os que têm um discurso democrático, mesmo aqueles que estão encaste
lados no governo com um mandato expresso para mudar as coisas, acabam por se
acomodar. A única saida para a nossa politica mandonistica é, pdis, a institui~

ção do parlamentarismo. Parlamentarismo que só não vingou porque as piores for
ças do Brasil: o que havia de pior no empresariado, o que havia de pior entre os
militares, o que havia de pior na classe politica, se uniram com medo do parla
mentarismo e obrigaram muita gente a mudar de voto e derrotaram o
parlamentarismo. Mas não resta dÚVida que ele estava pulsando como a solução
necessária para o Brasil. O PSDB retoma esta campanha. Retorna ao parlamentaris
mo com força porque acha que a modernização da politica implica na valorizaçao
da cidadania, na participação popular, na democracia participativa e no
parlamentarismo. Isto para nós é o que significa, hoje, ser democrata.

Mas nós enfrentamos também outras questões e outros dilemas na defini
ção do que seja a atitude social democrática brasileira. Não há dúvida nenhuma
que um partido que assume um compromisso social-democrata, ou assume as politi
cas sociais como eixo de sua preocupação, ou ele está tomando uma posição que é
falsa. O que significa que a politica social é o eixo de preocupação do PSDB?
Pode significar uma afirmação demagógica ou pode significar uma mudança de
verdade. Será demagógico se simplesmente o partido disser: "olha eu não me preo
cupo com as condições de implementação de uma politica social, eu sei que o povo
é pobre, que o povo é miserável, eu sei que há iniquidade, que há desigualdade
de classe e portanto, em função disso, eu concedo e vou resolv~r a questão da
saúde, da educação da criança, do trabalhador, do aposentado". Temas e lutas
mais do que justas, que aliás foram nossas na Constituinte. Não obstante, o PSDB
sabe também que a politica social tem um custo e que há uma relação inescapável
entre o que se investe e o que se distribui.
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Uma consideração deste tipo pode servir de pretexto para não distribuir
a riqueza e será condenável. Mas, ela há de ser o pilar de uma politica séria se
a politica de investimento for feita com o objetivo de se chegar efetivamente á
distribuição da renda e á melhoria do nivel de vida da população. Com isto eu
não quero dizer, "postergue-se a distribuição". Não. Não quero dizer que não há
condições, por exemplo, para o reajuste do salário, mais que necessário. Quero
dizer que a médio prazo, ou o partido assume que é preciso, ao mesmo tempo, cui
dar do processo de crescimento econõmico e do desenvolvimento e, portanto, do
investimento e da distribuição, ou ele assume urna posição que é meramente
demagógica. Neste caso, o que se dá com urna mão, tira-se com a outra porque a
inflação come a benesse que não for também o resultado de uma politica de inves
timento, de uma politica séria de controle do gasto público, etc.

Temas dificeis de serem discutidos mas nós vamos enfrentá-los; vamos
enfrentá-los e estamos dispostos a um debate, a um diálogo e a urna correção de
rumo se o rumo não estiver de acordo com o que o partido pensa. Mas é
indispensável para um partido que é social-democrático entender que a base de
sua politica é o social mas que o social não se faz á medio prazo se não existi
rem condições para a sua realização com eficácia.

Nós não somos um partido, entretanto, que possa ser igual a qualquer
partido social-democrático europeu; dai o brasileiro na sigla. O brasileiro não
está no nome do partido para agradar ao nosso sentimento nacionalista. Está por
que é expressão de uma verdade. As diferenças sociais no Brasil são incompara
velmente maiores do que as que existem em qualquer pais da Europa. É certo que a
social-democracia na Europa conseguiu cortar as garras do capitalismo selvagem.
E quando se compara o grau de pobreza relativa dos Estados Unidos com a Holanda,
ou a Suécia ou a Alemanha, os Estados Unidos, sendo muito mais ricos, têm urna
pobreza relativa maior. As politicas social-democráticas implementadas na Europa
foram responsáveis por isso. Não há dúvida nenhuma. Mas isto não basta para nós.
Isto não basta para um pais como o Brasil.

Ainda recentemente, em São Paulo, eu discutia com alguns dos lideres da
transição espanhola o que ocorrera na Espanha e o que ocorre aqui. E bastava ou
vir o discurso deles para perceber que as aves que lá gorjeiam não gorjeiam como
as nossas. É diferente, é outro mundo. Seria uma ilusão terrivel, e quantas ve
zes vejo na imprensa dizer que somos um partido social-democrata à européia. Se
ria passar um atestado de indigência mental a nós que sabemos, vivemos, conhece
mos a Europa, conhecemos o Brasil, a muitos de nós, a todos nós que, senão por
experiência própria, conhecemos a Europa pelos livros, imaginar que nós
pensássemos isso. Nós não pensamos isso. O grau de desigualdade social no Brasil
é incomparável com o da Europa. No Brasil é um escárnio o que existe e este
escárnio, esta miséria, das diferenças sociais, da desigualdade, é fruto hoje da
cumplicidade. Do fato de muitos brasileiros não tornarem a decisão firme de mudar
as coisas. Não foi assim no passado. No passado a base de riqueza do pais talvez
não permitisse uma distribuição mais forte da riqueza e da renda. Mas hoje ela
permite.

E meço as palavras; não falo apenas em distribuição de renda, falo tam
bém de riqueza. Por que? Porque urna das bases do atraso social do Brasil é a
concentração da propriedade, especialmente da propriedade agrária. Nós não po
demos, como um partido social-democrata brasileiro, calar diante desse fato até
porque nos debates da Constituinte - e até por casualidade - nos discursos em
defesa da reforma agrária, no dia da votação, três foram nossos: Mário Covas,
Richa e eu. Defendemos o que? A necessidade de uma reforma agrária no Brasil. Os
termos em que o debate foi posto não foram os melhores. Fomos talvez vitimas de
uma armadilha; mas, a armadilha posta, que é discutivel portanto, não deve obs
curecer o compromisso. O compromisso diz que nosso partido é favorável a que
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haja efetivamente urna reforma agrária. Esta questão não se coloca numa social
democracia européia: a reforma agrária na França foi feita no século XVIII, com
a revolução francesa. Na Europa a reforma urbana não se coloca nos termos em que
a colocariamos hoje no Brasil. A Constituição brasileira, nesta matéria, é urna
das mais avançadas. Ela dá ao administrador urna enorme capacidade de modifica
ção da propriedade na cidade, subordinando-a ao interesse social. Esta tese foi
aceita com tranquilidade por todas as correntes do parlamento: só não foi aceita
no campo, por urna questão meramente ideológica, porque queriam transformar a
propriedade em algo sacrossanto, atitude que é sacrilega. Nós achamos que a pro
priedade é um direito fundamental. Nós sabemos que o nosso pais depende da ini
ciativa privada. E nós não propomos coisa diferente no programa do P8DB. Mas nós
somos (perdão pela expressão, que sei que é mal entendida) modernos. Fundamen
tal sim, essencial sim, no mundo moderno, não é o pr i vado nem o es tatal,
é o público: é necessário prestar contas ao povo, prestar contas á sociedade do
que se está fazendo. Na concepção moderna da economia, seja privada, seja esta
tal, mesmo na empresa privada, a decisão que se torna, quando afeta a sociedade,
submete-se ás regras da sociedade, ao interesse social. Por que se pede um pro
jeto de impacto ambiental quando se faz um empreendimento eventualmente
poluidor? Porque se admite que, embora haja o direito de propriedade e que a
propriedade seja construtiva e fundamental para o pais, é um direito que se e
xerce em combinação com outros direitos, como os direitos dos povos, como di
reitos das gentes. Nossa atitude é a mesma quando se discute a questão da pro
priedade na cidade ou no campo. Não somos, portanto, extremistas, xiitas, ou
algo que se lhes pareça: mas somos pessoas responsáveis e colocamos as questões
da social-democracia, com toda clareza. Nós não somos apenas favoráveis, no caso
do Brasil, a melhorar a distribuição de renda; achamos que é preciso haver in
tervenções também na propriedade, submetidas obviamente às leis, submetidas ob
viamente ao Congresso e não em termos de "quem pode mais, faz, e quem pode me
nos, se sacode", porque esta atitude é autoritária e o autoritarismo acaba sem
pre escapando do controle do povo para ficar nas mãos dos donos do poder.

Portanto, para nós, as transformações sociais são básicas mas são
transformações que, embora feitas sob pressão, obedecerão á lei. Não serão fei
tas na marra. Serão feitas sob pressão, através da lei, porque nosso compromisso
com a lei e com a democracia não é formal, é fundamental, mesmo quando se tratar
de mudar aspectos essenciais da sociedade que necessitam de reformas urgentes.

Temos portanto definições, que podem ser discutidas, podem ser revis
tas e refeitas, mas são claras. Não somos, por exemplo, estatizantes. Não acha
mos, corno disse o governador Montoro, que ao Estado cabe tudo fazer. Mas também
nesta matéria ternos urna definição fundamental. Ao dizer que não somos estatizan
tes, nós não queremos dizer, mormente num pais como o Brasil, que não deva exis
tir urna ação do Estado na educação, na saúde e, também na economia. O fato de
dizer "também na economia" não nos leva, entretanto, a endossar a idéia de que
tudo deva passar para mãos privadas ou, seu oposto, que tudo deva ser estatal.
Repito a diferença entre o estatal e o publico: o conceito que nós valorizamos é
o conceito de público. Um Estado que obedece, não á burocracia, até porque
a burocracia frequentemente se alia aos mais escusos interesses privados, mas
sim um Estado que se compromete com e se submete á sociedade, através dos parti
dos, do parlamento, da opinião pública, dos sindicatos, das empresas, das igre
jas, etc. Temos portanto, também nessa matéria, clareza pelo menos quanto ao
ponto de partida da nossa posição. Não confundimos interesse popular com inte
resse estatal. Achamos que o Estado é fundamental mas se submete ao interesse do
pais e da população. É por isso que a participação e a democracia
são necessárias: para permitir que haja ação do Estado sem que ela se descompro
meta com o seu ponto de partida - o interesse público - e se torne, ela pró
pria, sujeito e objeto das ações governamentais corno frequentemente acontece no
Brasil.

- 6 -



· .
Não endossamos portanto o estatismo pelo estatismo, embora não aceite

mos também a idéia de que basta tirar "as garras do Estado" para que o interesse
privado, por si, atenda o interesse social. Não é assim. Nem uma coisa nem
outra. Não é que estejamos entre as duas; é que temos uma posição nova que não é
nem liberal-individualista, nem estatal-autoritária. Temos um caminho próprio
que define qual é o rumo da social-democracia brasileira. Devemos discutir isto,
debater e ter uma posição própria, e não baixar a cabeça diante do primeiro ar
gumento de um partido irmão, especialmente se for de esquerda. Está na hora das
esquerdas serem sacudidas para uma forte discussão a respeito do que significa
hoje estar na posição de centro-esquerda. Nós não estamos fugindo a essa discus
são, avançamos nela.

Companheiras e companheiros, me "refiro apenas às posições mais gerais.
Não há tempo nem é conveniente que faça uma exposição muito detalhada, pois esta
será feita pelos vários grupos que organizamos no Congresso. Nosso documento de
fine, também, que nós, como partido, ternos um compromisso nitido com o social e
que havendo conflito entre o capital e trabalho estamos com o trabalho
inequivocamente. Mas também dizemos claramente que nos preocupamos com a
produção. Na tradição social-democrática européia não havia necessidade

da preocupação com o crescimento econômico. Para nós ele é fundamental para o
bem estar da população. Dizemos com clareza que o objetivo do crescimento econô
mico é melhorar o bem estar da população. A politica social tem, portanto, pree
minência sobre o resto. Eu teria posto a reforma agrária, por exemplo, na área
das politicas sociais. De tal maneira existe no Brasil uma mentalidade economi
cista que os maiores defensores da reforma agrária protestaram e queriam pô-la
corno parte da politica econômica. Ao pô-la inicialmente como parte da politica
social eu queria valorizá-la porque entendo que o social é o valor primeiro e o
econômico é instrumental para o social. Caso contrário não estariamos num parti
do social-democrático. Por isso, porque nós entendemos que o forte é o
social, temos que inovar nesta matéria também.

Há uma área do social sobre a qual eu me permito chamar a atenção com
certa ênfase. Quantas vezes se disse no Brasil que a educação é fundamental; mas
ao dizer isso não se mudava nada. Nós, Partido da Social Democracia Brasileira,
com a visão que temos de democracia, com uma visão do econõmico corno instrumen
tal para o social. Com a visão de que o econômico é essencial e deve ser racio
nal e com urna visão de que o social não pode descolar da realidade. Com tudo is
to, se quisermos falar a sério de um pais que se modernizou, sem que essa moder
nização seja meramente econõmica, é fundamental que a educação seja uma área
central da nossa preocupação. É fundamental que a modernização que desejamos não
seja tampouco meramente politica, mas que vá ao fundo da questão. Em um pais
como o nosso, e as estatisticas publicadas recentemente pelo tribunal eleitoral,
mostram que apenas um por cento dos eleitores passou pela universidade, 7% pelo
curso superior e o resto passou pelo curso primário e como qualquer educador sa
be, a educação primária se não é refeita, regride. Um pais que tem metade da sua
população funCionalmente analfabeta, não pode ser um pais efetivamente
democrático e participativo porque mesmo que queira, não encontra o fermento
necessário para sê-lo. Educação para o PSDB não é "mais uma" politica social.
Educação para o PSDB é parte da cidadania e é condição para exigir-se uma melhor
distribuição de renda.

Que ninguém se iluda, o mundo do futuro já está ai. O próximo século
já estamos nele. A Europa está se unificando. Em 1992 haverá uma só Europa com
alto grau de desenvolvimento tecnológico, econômico, cultural, etc. Os Estados
Unidos e o Canadá acabaram de votar acordos de integração. O México será even
tualmente até sugado por este pólo importante. O Japão é um grande entreposto
para a China. O sudeste da Asia é outro mundo hoje. O grau de distribuição de
renda, de propriedade, de educação, na Ásia, não tem comparação com o Brasil.
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Nós nos jactamos de sermos a 7a. ou a Sa. economia industrial do mundo ociden
tal, mas escondemos o fato de sermos a quinquagésima nação em termos sociais,
especialmente quanto á educação.

Não nos iludamos, a idéia de que as multinacionais vêm aqui para uti
lizar mão-de-obra barata é coisa do passado. Virão, se houver mão-de-obra qua
lificada no mercado e não mais para usar mão-de-obra barata. Isso mudou no
mundo. A tragédia é que os não treinados, os não qualificados, os não instrui
dos, terão como destino ser o detrito do grande desenvolvimento mundial, ficarão
á margem do desenvolvimento mundial. Nós não queremos nenhum pais de párias. E o
Brasil é um pais de párias, queiramos ou não, porque é um pais no qual metade da
população não tem acesso á instrução elementar. Se não houver qualificação do
povo, este povo não terá acesso aos niveis de renda desejáveis. Portanto, poli
tica social para nós é fundamental, e educação é a chave desse processo até mes
mo para permitir que o desenvolvimento econômico ocorra com distribuição de ren
da, e não seja mero crescimento econômico.

Só que tudo isso é dito, redito e não é feito. Ainda recentemente na
Constituição, votamos verbas e mais verbas para a educação e na hora que se dis
tribuem as verbas no orçamento, os interesses clientelisticos prevalecem sobre o
interesse do pais e a distribuição das verbas é feita por critérios cegos,
dando-se enorme porcentagem, por exemplo, ao ensino superior e muitas vezes a
áreas do pais que não reúnem condições sequer para um bom ensino superior.

Eu termino por aqui. o nosso partido tem idéias, tem propostas, tem
posições abertas, é verdade, e começa querendo ser consciente. Nós temos também
uma posição muito clara com relação ao que seja administração. Com relação ao
que seja a praga do clientelismo, da fisiologia, que prevalece no Brasil. Não
adianta fazer-se propostas e melhorar o orçamento se depois tudo é minado pelo
estilo tradicional de politica que traz consigo, queiramos ou não, a fisiologia
que acarreta a corrupção.

Nós somos um partido contrário ao clientelismo, somos um partido
contrário ao nepotismo, somos um partido contrário á corrupção. Não se trata de
"rnero u moralismo. Aliás, moralismo não tem que ser "mero", é moralismo mesmo. E
é um imperativo de modernidade do Brasil. Qualquer pessoa que conheça os siste
mas politicos de outros paises, de outros povos, perceberá que o sistema politi
co brasileiro e o sistema partidário estão atrasados. Não se costuma dizer isso
porque a imprensa publica, os companheiros de outros partidos e até do próprio
criticam quem fala e "não pega bem". Mas hoje eu me deixo valer da condição de
sociólogo para dizer o que penso. Nosso sistema politico está atrasado. Existe
um concluía podre entre o interesse do graúdo e o clientelismo que beneficie o
pequenino. Na imprensa aparece às vezes a conveniência do pequenino, às vezes o
interesse do graúdo, mas não se mostra que existe uma relação. Há uma cumplici
dade generalizada e muitas vezes em nome da defesa do Estado o que se defende é
a corrupção. E outras vezes em nome de teses grandiosas o que se defende é não
mudar nada.

o PSDB não é um partido desse tipo. Ele é um partido que tem um
compromisso ético. Ele é um partido que acredita que os seus membros, os seus
delegados, os seus deputados, o seu presidente, urna vez no governo, comportar
se-ão como pregam e não "falarão" apenas numa retórica oportunista (pois quem
está no governo não tem que falar, tem que fazer); farão o que está escrito nos
documentos do partido ou o que vier a ser escrito amanhã pelos companheiros.
Atuarão. O PSDB acredita que é preciso a exemplar idade. A exemplar idade até nas
coisas mais simples do comportamento individual.
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Termino repetindo o que disse o Richa: "Nós começamos pretendendo
inovar. Inovar é sempre muito dificil. É mais fácil repetir". Fizemos e estamos
fazendo uma caminhada sob a bateria de perguntas céticas que não têm nada a ver
com o que nós estamos fazendo. Pouco importa saber agora se vamos fazer comicio
ou não vamos fazer. Nós não resolvemos, apenas, fazer uma campanha; resolvemos
fazer um partido. Hoje nós temos um partido. Hoje nós temos não só uma organiza
ção formal: temos militância; temos uma plataforma que vai ser aperfeiçoada,
discutida. Mas nós quizemos, também, que chegado o momento tudo isso se trans
formasse em simbolo e imagem. Este momento está se aproximando e nós temos a a
legria de dizer que nosso partido tem um candidato que, ele próprio, simboliza
um comportamento ético e uma vontade de mudança. Temos um programa e um Mário
Covas. Vamos vencer!
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