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Durante o perfodo inicial da vida do MDB, final dos anos 60 e começo dos 
70, a relação do partido com os meios intelectuais2 não foi exatamente de 
proximidade. A tração intelectual situada no campo oposicionista, era em grande 
parte portadora de concepções polfticas que a afastavam do MDB. 

Muitos partilhavam de uma visão que entendia estar próximo o fim do regime 
:nilitar. Este era encarado como uma experiência passageira, porque seria 
1ncapaz de levar adiante um projeto econ6mico eficaz. Acreditava-se que 0 
regime pós-64 ruiria fruto de suas próprias contradições (PECAUT, 1990: 222). 
Nestas condições, não fazia muito sentido investir no MDB, já que ele, criatura 

1 Este trabalho é parte da Dfssertaçl!o de Mestrado do autor, defendida em setembro de 1993, no Mestrado 
em História da FAFICH-UFMG. 

2 Estamos trabalhando aqui com uma concepção bastante aberta acerca da inrelectualidade. Considera
mos que lntelectums seria':' todos aqueles que eX'ercem funções sociais onde o esforço Intelectual 
preval~c~ sobre o es~orço ffs1co-m~~cular .. No entanto, há que se levar em conta a existência de gradações 
no n;e1o ~ntefectual : De fato, a s ttvtdsde mre/ectvsl deve ser diferenciada em graus, Inclusive do ponto 
de VIS/a tnrrlnsecC?; estes gr.aus, nos momentos de extrema oposlçáo, dão /uga1 a uma verdadeira e real 
dtferença quallle /rva : no mats alto grau, devem ser colocados os criadores das várias cllJnciss da filosofia 
da. ar/e. ele; no f!!ais baixo. os 'a~minlstradores' e divvlgadores mais modestos da riqueza Ínte/octua/ ;Á 
extslente, lradrctonal, acvmvlada • GAAMSCI, Antonio. Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Aio 
do Janeiro: Clvfllzaçao Brasileira, 1979, p. 11 . 
Des~a maneira, quando nos referimos à. intelectual idade, estamos pensando no conjunto do grupo mas 
frequentemente concedendo destaque aos "criadores" , por causa da su capacidade do rormuraÇao é 
de exercer inlluência sobre os "divulgadores', 
Ressalte-se também, que as nossas referências aos Intelectuais, dizem respeito àquele segmento do 
gru~~ que se colocava no can;po d~ .oposição ao autontarismo. Havia. obviamente, Intelectuais que se 
po~1c 1onavam ao lado do Reg1me Mlhlar. Entretanto, é preciso considerar que as opini(les polftlcas de 
mu1tos mudaram dur~nte os anos do autoritarismo. Vários intelectuais que apoiaram o golpe de 1964, por 
exemplo, anos depois reclamavam o retorno da democracia. 
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do autoritarismo, também seria passageiro. Esta perspectiva "catastrofista'' 
entrou em crise quando ficou evidente, nos anos do "milagre", que o projeto 
econOmico do regime mi litar era viável. 

Os intelectuais também eram influenciados pela perspectiva de derrubada 
violenta do Estado militar. A atração exercida pela opção da luta armada era 
mais forte entre os estudantes, mas os meios intelectuais também gravitavam 
em torno dessa temática. Havia um descrédito mais ou menos generalizado em 
relação à ação polftica institucional. Os partidos eram desprezados enquanto 
tais, em detrimento de formas de luta mais direta (a luta armada, por exemplo). 

Além disso, o MOB tinha um pecado de origem, fora "instituf do" pelo Estado 
para conferir uma aparência de legitimidade ao jogo polftico. Nestas condições, 
eram muito frágeis os laços entre o partido e a intelectualidade. A opinião da 
maioria dos intelectuais a respeito do MDB pode ser exemplificada com esta fala 
de Fernando Henrique Cardoso: 

" ... tanto o MDB como a ARENA, criados pelo Estado brasileiro, não 
existem na prática, pois ambos são frágeis e aceitaram o jogo da castra
ção política. "3 

Havia uma tendência a considerar o MDB sem muita distinção em relação 
à ARENA. Ambos eram considerados fracos , pouco representativos e dóceis em 
relação ao Estado. 

No entanto, a partir de 1974 ocorreu uma mudança substantiva no que se 
refere à perspectiva dos intelectuais acerca do MOB. Embora possamos ver 
sinais prenunciadores dessa mudança antes daquela data, o fato é que as 
eleições foram um grande marco: 

"A virada acontece em 1974. Em 1972, muitos intelectuais se pronuncia
ram a favor do voto nulo. Em 1974, muitos participam da campanha do 
MOB." (PECAUT, 1990: 300) 

Em torno da conjuntura de 1974/75, opera-se uma alteração na maneira 
como a intelectualidade encarava o partido. Antes desacreditado e desprezado, 
o MDB passou a ser visto como um canal de participação polftica posslvel e 
aceitável. 

O que mudou, o partido ou os intelectuais? A resposta mais próxima da 
verdade é que os dois mudaram. Os intelectuais, que antes rejeitavam a polltica 
institucional, viram as suas concepções serem destroçadas pela realidade. A 

3 Jornal do Brasil (JB), 18/05{73, p. 3. 
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crença num rápido esgotamento do regime militar se demonstrou uma falácia, e 
o sonho do vanguardismo armado foi aniquilado pela ação conjunta da repres
são e do isolamento social. Assim, ficava aberto o caminho para um reencontro 
com a política "formal.". Por outro lado, o MDB também mudou um pouco, 
tornando-se mais atraente para a intel/igentsia radical. Os esforços empreendi
dos ~ar grupos dentro do partido, no sentido de buscar uma renovação, 
contnbufram para melhorar sua imagem. O impulso renovador associado à 
atuação dos autênticos, cujo coroamento foi a anti-candidatura presidencial de 
1973, amainou um pouco a mácula de partido "consentido" que envolvia o MDB. 

Com relação aos esforços de reestruturação empreendidos por setores do 
MDB, deve se considerar uma iniciativa que visava diretamente atrair os intelec
tuais. Trata-se da proposta de organizar um Instituto de Estudos Políticos, 
Eco.nómicos e Sociais (IEPES), que teve origem na experiência do MDB gaúcho. 
Ass1m como em outros aspectos envolvendo a organização, os gaúchos foram 
pioneiros dentro do partido também nesta questão.4 O primeiro IEPES, poste
riormente "batizado" de Instituto Pedroso Horta, foi criado no Rio Grande do Sul 
por volta de 1973, sendo integrado à estrutura nacional do partido em 1975.5 o 
objetivo por trás da criação do IEPES era duplo. Em primeiro lugar, dotar o partido 
de um centro de estudos que o assessorasse na elaboração programática. o 
Instituto teria a atribuição de fornecer elementos para que o MDB pudesse se 
manter atualizado em relação à realidade social brasileira. Esta era uma questão 
fundamental para que o partido tivesse condições de intervir com sucesso na 
arena polít~ca. ~lém disso, deveria realizar um trabalho de formação de quadros, 
~om a reallzaçao de cursos, seminários, palestras. O outro objetivo, não menos 
Importante, era aproximar do partido a intelectual idade. Um Instituto de estudos 
seria u~ canal privilegiado para realizar esse intento, uma vez que por definição 
envolvia a área de trabalho dos intelectuais. Era uma maneira de conferir a esse 
grupo um espaço de atuação especifico dentro do partido abrindo-lhe a 
opo~tunidade de int:rferir nos rumos do MOS. Ao IEPES cabia' uma atribuição 
poll!lca, d.e produçao e reproduçào programática e de arregimentaçào da 
1ntelectualldade. Mas, ele podia trazer também um bom retorno eleitoral s na 
medida em que suas atividades envolviam muitas pessoas com perfil de to'rma
doras de opiniào. 

Outro indfcio de que o MDB procurava tomar iniciativas para estreitar contatos 
com os intelectuais. Antes das eleições de 197 4, dirigentes do partido contataram 
cientistas sociais ligados ao CEBRAP com o intuito de que estes auxiliassem na 

4 Isso tem a ver com o lato da seção gaúcha ser uma das mais aUvas do partido. o Rio Grande do Sul 
forneceu numerosos e destacados •quadros" à oposlç o. 

5 OPINIÃO, 09/05/75, p. 4. 
6 MOVIM NTO. 28/03!77. p. 11 . 
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campanha. Um grupo de intelectuais ligados àquela instituição redigiu um gula 
para a orientação dos candidatos emedebistas em todo o país. Selecionaram 
alguns temas e sugeriram formas de abordá-los na campanha. Na verdade n~o 
inventaram nenhuma novidade, apenas sistematizaram e reelaboraram ques
tões que já constavam dos primeiros programas do MDB (KINZO, 1988: 154). 

Enfim, algumas iniciativas tomadas pelo partido ajudaram a aparar um 
pouco das arestas existentes em relação à intelectualidade. Contudo, o fator 
decisivo para a mudança da visão que a intelligentsia tinha do MDB foi o 
resultado das eleições. O elemento que realmente fez alterar-se a imagem que 
os meios intelectuais faziam do partido da oposição foi o expressivo resultado 
de 1974. Os intelectuais verdadeiramente começaram a levar a sério o MDB a 
partir do momento em que este se transformou num partido de grande expressão 
popular. O voto de confiança dado pelas massas populares ao MDB, aos olhos 
de muitos membros da intelectualidade, sanava os problemas e as deficiências 
trazidas pelo partido desde sua origem: 

"O assalto das massas ao partido da oposição. Este é talvez o aspecto 
mais importante do 15 de novembro. Como bem disse Afonso Arinos, o 
MDB legílimou-se como verdadeiro partido de oposição. Faltava-lhe um 
programa. Ganhou-o na medida em que, ao tentar se ligar às massas, 
teve que ouvi-las e identificar-se com elas. Faltavam também os adeptos. 
Vieram as massas e responderam afirmativamente a seu apelo ( .. .). Tudo 
isso acabou por alterar o significado da presença do MDB. A oposição 
consentida foi transformada em oposição escolhida." (MOISÉS, 1986: 24) 

O sufrágio popular colhido pelo MDB legitimava-o, transformando-o num 
partido digno e respeitável. Deve se levar em conta também, que com sua 
recém-adquirida popularidade o partido tornava-se viável polltica e eleitoralmen
te, apresentando grandes perspectivas para o futuro. Este dado também ajuda
va a torná-lo mais atraente aos olhos dos intelectuais. 

Mas o fundamental a destacar é como mudou a posição da inteleclualidade 
no que se refere ao MDB. Antes encarado com desconfiança e ceticismo, o 
partido passou a ser visto como um instrumento importante na luta pela demo
cracia . Intelectuais que no início da década de 70 faziam críticas acirradas ao 
partido, no momento posterior a 1974 davam-lhe apoio, e em alguns casos 
chegavam mesmo a se filiar ao partido, e a se lançar como candidatos em 
eleições legislativas.? 

7 O semanário OPINIÃO publicou, em1g73, alguns artigos de Francisco Weffort e Fernando Henrique 
C r doso contendo criticas ao MDB. O question manto leito pelos dois se raforla basrcamont às posições 
(lacionalistas e à v sao do democracia esposadas pelo partido. que consideravam anacrOnlcas (OPIN IÃO, 
• 
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Alguns chegaram a encarar seriamente a possibilidade de investir no 
partido, confiando que uma ação polftica coordenada poderia contribuir para o 
seu aperfeiçoamento, transformando-o numa organização democrática e mo
derna. Neste sentido, anotamos um artigo muito interessante de José Álvaro 
Moisés, publicado em 1975 pela imprensa alternativa. Vejamos uma parte do 
texto: 

''Significa que é preciso tornaras convenções, não em atos rotinekos, com 
a participação de uns poucos dirigentes partidários, mas em atos pollticos 
que contem com o maior número possível de eleitores que apoiaram o 
partido; que é preciso inscrever, até 31 de maio, o maior número possfvel 
de eleitores que se identificaram com o programa do MDB (. .. ) Só assim 
as aspirações expressas em um gesto simbólico - o voto - começarão a 
ter canal de expressão social e polftica na sociedade. 
Não vou insistir sobre a óbvia importÉ!ncia que isso pode ter para o 
fortalecimento da sociedade civil( .. .). Devemos reconhecer que é preciso 
não ter medo de errar. Mesmo que, para errar e depois aprender, seja 
indispensáve/'sujar as mãos'. •s 

Trata-se de um texto de intervenção politica, escrito ainda no calor dos 
acontecimentos de novembro de 1974. O autor faz um chamamento para que 
as pessoas comprometidas com as idéias oposicionistas ingressassem efetiva
mente no partido. Sua preocupação maior era aproveitar o momento pol1tico 
favorável para operar um crescimento qualitativo no MDB. Argumentava ser 
possível e necessário transformar o apoio difuso que o partido colhera nas urnas 
em participação social orgênica. Seria uma maneira de fortalecer a sociedade 
civil, na medida em que estaria sendo estimulada a participação e a discussão 
polltica. Ao mesmo tempo, era uma forma de renovar o MDB, trarnsformando-o 
de partido parlamentar e de cúpula, em uma organização democrática com um 
vínculo social mais sólido. O público a que se dirigia Moisés era formado pelos 
leitores da imprensa alternativa, composto basicamente de setores bem infor
mados e politizados da população. Dentre esse grupo havia uma presença 
marcante da intelectualidade, principalmente de xtração universitária. 

A passagem final da citação é multo reveladora da mentalidade dos meios 
intelectuais brasi leiros à época O autor afirma que era predso perder o medo 
de "sujar as mãos". A referência aqui, diz respeito a um preconceito mais ou 

05/02[73, p , 5 e 19/02!73. p. 8) . No entanto. em 1977, encontramos ambos f!l:zendo parte do Conselho 
Deliberativo do IEPES de Sao Paulo (MOVIMENTO, 28/03/17. p. 11), Fernando Henrique candidatou-se 
ao Senado pelo MDB em 1978, elegendo-se suplente. 

8 OPINIÃO. 16/05/75, p . 3. 
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menos generalizado que aqueles setores alímentavam em relação à polftica 
institucionaL Essa perspectiva era característica de importantes parcelas da 
intelectualidade e da esquer-da, desde fins dos anos 60. Com o avançar da 
transição democrática, e com o crescimento do MDB, essas concepções come
çam a ser criticadas. Os intelectuais vão perdendo paulatinamente o pudor de 
se envolver na polftica "oficial", embora os preconceitos não tenham desapare-
cido de todo.9 

Assim, a partir da segunda metade dos anos 70 começam~ estreitar-se os 
laços entre MDB e intelectuais. Os contatos passavam pnnc1palmente ~elo 
Instituto Pedroso Hortá (IEPES), que por sua própria natureza guardava aftntda~ 
des com a intelligentsia. Intelectuais de renome passaram a fazer parte do~ 
quadros daquela entidade. A seção do Instituto em São Paulo, quando fo1 
reorganizada em 1977, contava em seu Conselho Deliberativo co~ nome~ como 
Fernando Henrique Cardoso, Francisco Weffort, José Álvaro Mo1sés e R1cardo 
Maranhão.10 

Na verdade, a trajetória do Instituto Pedroso Horta foi um pouco cor:npli.cad~ . 
Foi conslítuido por iniciativa daqueles setores mais renovadores, m~1s di~fun l 
cos, que conseguiram se impor no partido. No entanto, houve res1stênc1as e 
incompreensão em relação ao IPH, por parte da direção part1 ~ána. Aque!es 
setores do MDB mais comprometidos com um projeto democráttco e orgflntco 
de partido, tiveram que se defrontar com muitas dificuldades para levar adiante 
o projeto.11 . 

Na prática, os grandes momentos de articulação entre o part1do e os 
intelectuais se davam em Simpósios e Seminários, organizados em grande 
quantidade, nesse período, pelo Instituto Pedroso H?:ta. Nestes enc?ntros, se 
discutiam diversos temas constantes da agenda poilt1ca da época. Uberdade, 
democracia, anistia, constituinte, eram alguns dos assuntos mais abordados. 12 

O MDB também contou com a participação de intelectuais para a elabora
ção de projetos especificas, não vinculados diretamente à temática polltica. 
Cientistas da USP, sob a coordenação do físico José Goldemberg, elaboraram 
um "programa energético" para o MD8.13 

9 No depoimento que nos concedeu, o ex--depurado Edgard Amorim relatou as di!iculdades que encontrou 
quando se candidatou à camara Federal, em 1978. Foi multo queslionado, em c rtos circules, em rclaçao 
à sua opçao de entrar na polltica insti tucional. 

10 MOVIMENTO, 28/03{77, p. 11 . . . 
11 O depurado g~;~úcho Alceu Collares foi dos que mais se empenhar111m pelo IPH. Ele foo o seu pnmetro 

presidente, e assim se expressou sobre os problemas qufil encontrou: . . . 
• renho encontrado dificuldades para uma compreensllo da lmport~ncta elo tnstllu~o pela d~reçlJo do 
Partído .. Mas os Partidos nunca tiveram órgãos desta natureza, sendo ent§onormal a msensrbr/ldade das 
direçéJes pa;Dddrlas quanto ao seu significado. A responsabilid~de do Instituto!} pelos gr~ndes estudos, 
que s§o morosos por sua própria natureza (. .. )Assim, não~ fáCil contar com a colaboraçao dos polftJcos 
acostumados ao dia ·dia. â rea/izaç~o super/lo1at de suas atrlbwçóes." JB, 10/01/77, p . 2. 

12 JB , 17/06176. p. 4 

109 



A aproximação de setores da intelectualidade em relação ao MOB vai ser 
fundamental para o partido. Em primeiro lugar, porque ajudava a abrir espaços 
em determinados segmentos da população, que antes tinham resistência em 
relação ao partido. O apoio dos intelectuais aumentava o apelo político e eleitoral 
do MDB. Por outro lado, tiveram um importante papel no sentido de modernizar 
e atualizar o "programa" do partido. Na verdade, a referida atualização não se 
deu apenas nas questôes programáticas formais, mas também na perspectiva 
dos emedebistas acerca da política e da sociedade, e no seu discurso. 

A contribuição dos intelectuais quanto à questão da democracia teve uma 
import~ncia singular na trajetória do MDB. Nos anos 70, divulgou-se com torça 
fmpar uma conceituação de democracia inovadora em relação à tradição polftica 
e intelectual de vastos setores da esquerda brasileira . Até então, o entendimento 
da maioria da esquerda acerca da institucionalidade democrática, era de que 
esta atenderia principalmente aos interesses das elites, ora oligárquicas, ora 
burguesas. A democracia era confundida com o liberalismo, restringindo-se a 
uma coleção de leis e instituições que garantiriam as liberdades. Nesta acepção, 
parcelas importantes da intelectualidade, assim como uma fração majoritária 
das forças "progressistas", não guardavam maior apreço pela democracia.14 Em 
determinadas situações, as instituições democráticas eram encaradas inclusive 
como um entrave aos projetos de transformação social. Na primeira metade dos 
anos 60, a tftulo de exemplo, tornou~se corrente entre as esquerdas o slogan 
"reformas na lei, ou na marra'', que demonstrava uma disposição para atropelar 
as instituições liberal-democráticas (MORAES,1989: 55). Acreditava-se que 
estas, principalmente o Parlamento, poderiam representar um empecilho à 
implantação das reformas de base reclamadas pela esquerda, dai propalar~se 
a possibilidade de atropelá-las. No entanto, esta situação começou a se alterar 
em meados da década de 70: 

" .. . a partir de 1975, 'democracia' torna-se a palavra-chave do discurso 
intelectual. Uma palavra que demonstra não só a hostilidade ao regime 
(militar) mas também a descoberta de uma 'idéia nova': a de que a 

13 JB, 20/03/76, p. 4. 
111 Depoimento de Waldir Pires, referlndo•s à perspectiva de setores da es<:juerda e do movimento popular, 

nos anos imediatamente anteriores ao golpe de 1964, com relação à questão democrática: "Havia muito 
mais a retórica dos di cursos do que propriamente uma ação organl~ da p ra preservar o processo 
democrático. Na nossa érea mesmo. havia os que não tinham clareza de que era indispensével assegurar 
a continuidade do processo democrático, para que as liberdades publicas e individuais significassem 
um avanço lnequ!voco e Inelutável do povo brasileiro e dos trabalhadores.' MORAES. O~nls de. A 
Esquerda e o golpe de 1964. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1989, p. 2 18. 
Nesse sentido, tambám ll interessante ais/a de Hllrcu/es Corr~s. entho militante comunista, tratando do 
mesmo perlodo histórico: 
• ... a quostao democrática nêo era a meni na dos olhos do PCB naquela época. NegOcio de democracia, 
para nós, era um negócio tático. Nós jogávamos multo na Idéia do quanto pior, melhor. • 10 .. JBID .. p. 294. 
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democracia é, ao mesmo tempo, um modo de instituição do campo 
polftico e um modo de reconhecimento do social com suas divisões. Aliás, 
o uso da palavra 'democracia ' difunde-se junto com a expressão 'socie
dade civil'" (PECAUT, 1990: 192). 

A intelectualidade passou a encarar com outros olhos a questão democrá
tica de uma forma distinta em relação à visão que prevalecia anteriormente. Ela 
abr~çou e difundiu uma concepção de democracia que i~tegr~va , simultane~ 
mente, o respeito às instituições liberal-democráticas e o 1nvest~mento_ n_a p~rtl: 
cipação popular. Algo muito próximo do modelo de "democracia part1 ~1pat1.va 
teorizado por Macpherson.16 Desta maneira, democracia deixou de ser s1nCmmo 
de forma lismo institucional, e passou a ser sinônimo de participação. Esse é um 
dos fenômenos pollticos mais interessantes, dentre tantos, ocorridos na década 
de 70. A intelectualidade progressista de um modo geral, e mesmo a de 
esquerda em particular, incorporou a noção de democracia como um valor 
importante. Por que se processou tal transformação? Provavelm.ent~ gra~as à 
combinação de dois fatores básicos. Em primeiro lugar, a própna s1tuaçao de 
autoritarismo então vivida levava a que se percebesse a importância da demo
cracia ainda que entendida de maneira restrita à institucionalidade. Segundo, 
devid~ à influência das experiências de organização popular ocorridas naquele 
período, que davam uma grande ênfase à participação, à organização via ~ases, 
e à autonomia frente ao Estado.16 Seja como for, o fato é que começou a c1rcular 
uma concepção renovada acerca da democracia. 

O MDB foi afetado também por essa ênfase renovada na questão democrá
tica Quando foi fundado, o partido abrigava basicamente duas visões a respeito 
da ~uestão democrática. Uma liberal, que prezava as liberdades democráticas, 
mas portadora de uma perspectiva basicamente elitista da política, não vendo 
com bons olhos a participação popular. Essa concepção era mais comum entre 
os políticos egressos dos grandes partidos conservadores, basícamente PSD e 
UDN. A outra visão tinha origem nos grupos e políticos "reformistas''. trabalhistas. 
nacionalistas, comunistas. Estes tinham uma posição um tanto ambf~ua em 
relação à questão democrática. Defendiam as liberdades democráticas, o 
Estado de Direito, mas não integravam plenamente esses valores aos seus 
projetos polfticos de longo prazo. _ 

Contudo, no bojo da experiência social democrática dos anos 70, e da 
elaboraçi'lo dos intelectuais sobre o tema da democracia - processos que 
guardavam estreita inter-relação - , setores do MDB vão aderir também à nova 

15 MACPHERSON, C.B. A Democracia liberal. Rio de Janeiro: ZAHAR, 1978 - pp.97 a 116. .• . 
16 A este respeito ver SADER. Eder - Quando novos personagens entrara~ em cena: expenenc1as, falas 

e lutas doa trabalhado res da grande São Paulo (197Q-80). Rio do Jane1ro: Paz e Terra, 1991 . 
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"tendência" . Para tanto, vai ser importante a crTlica dirigida ao partido por 
membros destacados da intelectualidade: 

"Além disso, nas idéias do MDB de separar para as elites o Direito, para 
as massas o pão, vão implfcitos vários preconceitos e uma grande 
pobreza ideológica. ( .. .) Uma suposição como esta só tem sentido no 
~mbito de uma tradição liberal juridicista e individualista que é, infelizmen
te, a que tem definido até aqui o ~mbito do debate sobre o restabeleci
mento do estado de direito no pafs. Se os polfticos da oposição puderem 
superar esta tradição no sentido de uma concepção mais moderna de 
democracia, aquela velha e preconceituosa separação entre o pão e a 
liberdade deixaria de existir. ''17 

Francisco Weffort. neste artigo publicado no início de 1973, critica o MDB 
e o convida a modernizar suas concepções acerca da questão democrática.~ 
diffcil avaliar o grau em que o partido foi afetado por esse esforço crítico. 
Certamente não houve uma mudança de grandes proporções, a maioria dos 
polfticos emedebistas provave'lmente não alterou muito suas perspectivas. No 
~ntanto, algumas parcelas do MDB, constituídas principalmente por políticos 
JOvens, absoNeram o "moderno" conceito de democracia. ~o que se pode ver 
pelo discurso do deputado gaúcho João Gilberto: 

':4 democracia, que recebe tantos adjetivos, deve ser entendida em todos 
os campos. Não existe apenas uma 'democracia polftica ', limitada a este 
setor, em cima de um abismo cultural, econômico e social de desigual
dades e injustiças. Existe, isto sim, a democracia como tal, uma tend~ncia 
constante e pertinaz à justiça, à igualdade de direitos e deveres (. . .). 
Democracia e justiça social completam-se. Não há porque negar uma 
para realizar a outra. 
O nosso pafs só poderá oferecer justiça a todos os seus filhos socializan
do suas estruturas, nos limites das caracterfsticas próprias do povo e das 
condições especiais do Brasil. Mas esta socialização acontecerá no bojo 
do fortalecimento da democracia, no respeito à liberdade como garantia 
fundamental e à medida que o povo participe mais e assuma seus 
destinos de Nação soberana, independente e livre. *lB 

Percebe-se nessa fala, a tentativa de superação da visão tradicional da 

17 Fr ncisco Weffort, OPINIÃO. 05/02/73, p, 5. 
18 Anais da Cêmara dos Depurados. 13/08/76, vol. IX, p. 7284. 
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esquerda a respeito da democracia, que tendia a encará-la como um apanágio
da "burguesia". Por esta "nova" acepção, democracia é entendida como um 
projeto global de sociedade, incorporando e integrando questões políticas, 
sociais e econõmicas. A democracia não é mais distinguida das reivindicações 
sociais, e os projetos de transformação social passam a integrar também a 
questão democrática. ~ claro que estas mudanças não ocorreram de maneira 
consensual em toda a esquerda, alguns grupos políticos não as absorveram e 
continuaram ligados às concepções anteriores. 

O fato é que as formulações da intelectualidade exerceram influência sobre 
setores do MDB, e isto em vários aspectos, mas particularmente no atinente à 
questão da democracia. 

Assim, foram se estreitando os laços entre o partido e a intelectualidade, no 
decorrer dos anos 70. Um bom indicador desse fato é fornecido pelo quadro 
das eleições de 1978. Nesse pleito, foi muito significativo o número de intelec
tuais que se candidataram pelo MDB, a ponto de chamar a atenção da imprensa. 
O seguinte título, de uma matéria publicada em um jornal de circulação nacional, 
expressa bem o processo: "Professores universitários fortalecem o MDB paulis
ta". São arrolados os nomes de vários intelectuais que se candidatariam pelo 
partido, entre os quais Fernando Henrique Cardoso, José Serra e Eduardo 
Suplicy.' 9 

A intelectualidade passou de uma posição de rejeição ao MDB, a uma 
postura de crédito e investimento no partido. Páginas atrás, foi transcrito um 
trecho de uma fala de Fernando Henrique Cardoso, de 1973, bastante pessimista 
em relação ao MDB. Em 1978, já candidato ao Senado pelo partido, sua opinião 
havia se alterado significativamente: 

" .. . embora as oposições extravasem o Partido, neste momento de impas
se institucional o conduto polftico que sintetiza a oposição é o MDB".20 

19 JB. t2106na. p . 2. 
20 JB. 06/03/78, p. 3. 
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