
 

 

MDB: MUDAR E AVANÇAR 
 
             O resultado eleitoral de 2018, que traduziu as insatisfações da sociedade 
com o sistema político brasileiro, inaugurou um novo ciclo na política nacional 
quando, na esteira de grandes e profundas transformações das relações e 
dinâmicas sociais que o mundo tem vivido - em especial na última década - alterou 
drasticamente a composição dos parlamentos e a linha política dos governos do 
País. O MDB, na condição de maior partido do Brasil, não ficou imune a essa 
insatisfação. Como resultado, perdemos tamanho político na cena nacional. Por 
isso, o MDB quer mudar e avançar. 
 
              O Partido que, desde o seu nascedouro, foi o artífice da implantação da 
democracia e da liberdade, vive, atualmente, um momento de reflexão e de 
mudanças, pois a mera crítica ao quadro político será inócua se não contiver também 
o conteúdo autocrítico que praticamos, não apenas quanto à atividade coletiva, mas 
também contemplando condutas individuais desonrosas. 
 
             É também verdade inapagável que a sigla possui uma longa lista de serviços 
prestados ao Brasil, principalmente com o reestabelecimento da democracia sob o 
comando de Ulysses Guimarães. No cumprimento de sua vocação democrática, não 
se subestime a relevância do mais recente serviço prestado ao Brasil com a 
revogação do populismo ideológico que se impôs ao País por quase década e meia. 
Assumimos a Presidência da República dentro de uma das maiores crises 
econômicas da nossa história, com o compromisso de conduzir com isenção a 
reconstrução democrática e a sucessão presidencial. Mais uma vez, missão 
cumprida. 
 
              Instaurado o  processo sucessório, uma propositada  radicalização acabou 
por esmaecer ou suprimir toda e qualquer alternativa, especialmente se fosse 
moderada e agregadora. A escolha ficou restrita a uma volta ao passado ou à 
expectativa do futuro. Nosso partido optou, conscientemente, pela busca de um novo 
caminho, porque só nele era possível vislumbrar a chama da esperança. 
 
 Nós, os membros do MDB, participantes desta Convenção, estamos convictos 
de que o nosso partido tem que ser a coletividade estruturante e balizadora de 
práticas e valores políticos ligados à ética, à moralidade e ao combate à miséria e 
às desigualdades, a partir da geração de desenvolvimento com oportunidades para 
todos.  
 
              Confiamos, agora, em que o discurso vitorioso se ajuste à necessidade de 
aglutinar as forças políticas e sociais interessadas na mudança e, assim, 
construirmos um novo caminho para os brasileiros. Por fim, desse modo, o MDB 
conseguirá exercer seu histórico papel de partido que, com suas posições em defesa 
de um modelo que alie justiça social com desenvolvimento econômico, realize a tão 
necessária construção política que, nesses tempos de radicalismo de opiniões sobre 
o papel e o tamanho do Estado brasileiro, tem estado ausente no debate político 
nacional. É esse o nosso compromisso: MUDAR E AVANÇAR.  
  


