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Como na área das questões 

atuais da economia do Brasil o 
mar está bastante picado, pro-
celoso e nele quase soçobro, 
vamos meter a cucharra, sem 
fazer concorrência ao TH nem 
ao Leo Mota, na questão políti
ca atual: o esfacelamento do 
PMDB, de saudosa memória. 

Forjado, como é sabido, na 
luta contra a ditadura, o 
arbítrio político e econômico, 
o MDB foi obrigado, por aque
la mesma ditadura que lhe te
mia a ação e o conteúdo políti
co, a virar PMDB. Com esta 
sigla política, a oposição ao 
sistema de 1964 tomou-se im-
batível. Chegou às eleições de 
86, com uma apreciável fortu
na política de base popular. 
.Com ou sem © Plano Crazad®, 
este partido teria chegado ao 
poder na maioria dos Estados, 
dentre os quais podemos des
tacar: Bahia, Pernambuco, 
Paraná, Rio, Ceará, Elo Gran
de do Sul, Paraíba, Maranhão 
e outros que não vêm ao caso 
por falta de densidade política 
e mais alguns, como São Pau
lo, realmente beneficiários do 
Cruzado. Assim o PMDB 
tornou-se o grande partido 
brasileiro; a maioria dos go
vernadores de Estado, das As
sembléias e do Congresso, era 
dele. 

Instalada a Constituinte, so
freu abalos e naqueles primei
ros dias ainda de indefinições 
e cisuras, havia quem predis
sesse sua fragmentação ou 
dissolução. Naquele tempo 
era impossível acreditar nis
to, ninguém de bom-senso iria 
deixar um partido vitorioso. 
Mas a verdade é que em seu 

'O 
crescimento o partido con
traiu um vírus mortal. \i$í 
PMDB durante a campanha e 
a luta final pelo poder, foi ii^ 
vadido por arrivistas notórios, 
como se vê hoje aqui no Distri
to Federal e por toda, uma ga
ma de oportunistas a buscar 
exatamente se beneficiar da 
popularidade e da força políti
ca do partido — fenômeno frer 
quente nas revoluções ou sim
ples renovações sociais e 
políticas: os oportunistas, os 
revolucionários de fancaria,, 
encostando-se nas novas cor
rentes para não perder as tíç-Ü 
nesses do poder. 

A Assembléia Nacional 
Constituinte, depois das diver
sas comissões e subcomissões 
temáticas, com o projeto da 
Sistematização nas mãos ini
ciou realmente o largo debate 
sobre as grandes questões na-^ 
cionais, na ordem social, eco
nômica, jurídica e política^ 
Iniciou-se aí o desmonte, a; 
queda das máscaras, aqueles 
pérfidos vendiços invasores do 
templo, a mostrar a verdadei
ra face. Dentro do PMDB que 
jâ era uma Arca de Noé políti^ 
ca, estabeleceu-se a confusão, 
a disputa, a discórdia. Cada 
ovelha com sua parelha, diz o 
anexim. Os membros do 
PMDB, na maioria dos casos, 
não formavam mais parelha 
política nenhuma, só disper
são havia e esfacelamento a 
levar os limpos de alma e de 
propósitos a deixar a casa pa
terna e ir procurar sua apare
lha em outro aprisço onde lo
bos com pele de cordeiro nâo^ 
haja. O PMDB morreu, viva o 
P... não sei das quantas... e O 
Brasil. 
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