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INTRODUÇÃO1 

Existem circunstâncias nas quais as margens de escolha diminuem drasticamente, tanto na vida 
pessoal como na vida pública. Não pude escolher entre as vocações de político e de cientista. As 
contingências arrancaram-me das salas de aula e do País, colhido pelo torvelinho das grandes transformações 
políticas de 1964.  

Quando houve escolha, voltei — em 1968 — não só à terra como à Universidade. Tampouco naquela 
ocasião pude seguir o caminho escolhido: as artimanhas do arbítrio desfizeram uma vez mais minhas ilusões 
de rotina acadêmica, impondo-me aposentadoria compulsória em 1969.  

Recusei, desde então, o exílio voluntário. Fiz, por certo, compromissos. Dividi-me entre o Brasil e 
outras terras que acolheram com generosidade meu trabalho.  

Em 1978 escolhi. Não tivera, até então, partido político. Limitara minha vida pública à ação política e 
cultural sem compromissos partidários, embora me sentisse claramente ligado a um dos campos da luta. E 
mesmo quando me juntei ao MDB, vim no bojo de um movimento que transcendia à militância estrita num 
partido. Incorporei-me à vida partidária sob a pressão e a emoção de um momento da História brasileira no 
qual se insinuava a presença de forças sociais ainda incipientes, mas que falavam forte o nome da 
Democracia e que a qualificavam como condição desejável para alcançar a necessária reforma social.  

Nasciam, então, os grandes movimentos herdeiros da resistência democrática dos anos mais duros — 
os da tortura, os da censura, os do exílio — que traziam o sopro generoso da vontade de incorporar na vida 
pública parte dos setores silenciados da sociedade. Remexia-se a liderança sindical (setores significativos da 
qual me apoiaram em São Paulo); os artistas sacudiam o torpor, ávidos de participação; os intelectuais 
voltavam à política; a igreja reafirmava sua opção preferencial pelos pobres; articulavam-se os empresários 
mais dinâmicos. 

Havia um reencontro entre movimento social e vida partidária.  

A um número expressivo de eleitores e de militantes novatos — vindos deste despertar — devo não 
apenas a eleição, mas o encorajamento e o aprendizado. Aprendizado e estímulo que devo também aos 
líderes provados do antigo MDB, como Ulisses Guimarães, e eleição cuja parte maior coube, em 1978, 
àquele a quem sucedo e com quem o PMDB venceu novamente agora, e nele deposita enormes esperanças: 
André Franco Montoro.  

Sei que muitos companheiros se distribuem hoje por outros partidos. Mas num certo sentido, estamos 
no mesmo lado: o dos que querem, de fato, mudar o Brasil. E com a única motivação e vontade de melhorá-
lo para que nós mesmos sejamos melhores.  

Sei, e o digo sem reservas, que esta vontade não é monopólio de ninguém. Digo-o com sinceridade: 
assim como não aceito a tese de que a abertura política foi outorgada, não desejo negar a motivação generosa 
dos que, do outro lado da brincadeira, estendem pontes.  

Ocorre, entretanto, Srs. Senadores, que tampouco nesta matéria há muita escolha. Não farei hoje o 
discurso que gostaria de fazer, de congraçamento. Não estréio nesta Casa com a galhardia que só a certeza do 
amanhã melhor permite. Não me é dado pretender abrir horizontes nos quais se vislumbre, além da crítica, a 
proposta e a conciliação.  

Tentarei, por certo, tatear caminhos alternativos. Mas não poderei fazê-lo sine ira et studio. Ao 
contrário, o momento exige posição. Exige, para além da objetividade, paixão. Ira et studium, requisitos da 
política, na visão weberiana.  

E exige também responsabilidade pessoal. Falarei, portanto, como homem de partido; como Senador 
por São Paulo; mas sem abdicar de ideais pessoais.  

O momento exige ainda o senso das proporções. A recusa apaixonada de uma política que creio 
equivocada, no plano social e no econômico, não prescinde da análise racional de alternativas e do senso de 
responsabilidade de quem sabe que as soluções não são fáceis, que a proposta política de quebra do 
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imobilismo requer, na circunstância brasileira, convição, mas também capacidade de convencimento, e que 
qualquer pretensão do exclusivismo na travessia rumo ao amanhã democrático e próspero é vã e temerária.  

Abusando da mesma fonte, desculpável tentação para quem se situa entre duas vocações — a da 
ciência e a da política — permito-me citar:  

“A política é como a perfuração lenta de tábuas duras. Exige tanto paixão como perspectiva. 
Certamente, toda experiência histórica confirma a verdade: que o homem não teria alcançado o possível se 
repetidas vezes não tivesse tentado o impossível” (Max Weber, “A Política como vocação”).  

Com esta perspectiva, recuso a disjuntiva entre a afirmação absoluta de valores últimos (e os meus, 
como os de tantos brasileiros, são simples e diretos: igualdade social, participação democrática e liberdade 
efetiva), recuso a disjuntiva entre os valores últimos e a noção de que o político opera no campo concreto da 
violência, do cálculo racional na utilização dos meios e, portanto, do risco e do erro responsáveis.  

Creio que há espaço para a convergência entre a crença e a ação eficaz (...).




