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A vez do Brasil 
A Nova República acaba de 

mostrar sua face ao mundo. O 
presidente Sarney, diante da 
ONU, fez um discurso em que a 
afirmação de princípios do
minou as preocupações mer
cantis. Não que o Presidente 
tenha adotado uma posição 
defensiva no que se refere ao 
econômico — longe disto — 
mas Sarney não partiu, em sua 

; fala, dos dados econômicos. 
Colocou-se o Brasi l numa 
posição de associado de uma 
démarche democrática que ten
de a transformar o mundo. 

Com uma clarividência que 
escapa a muitos, o presidente 
Sarney caracterizou a rede-
mocratização que está ocorren
do na América Latina como um 
dos fatos dominantes de nos
sa época. Não é sem razão que a 
d e m o c r a t i z a ç ã o l a t i n o -
americana pode ser encarada 
como um dos fatos maiores de 
nossa época. 

Colocando só o caso do 
Brasil, estaríamos a tratar de 
uma das maiores potências do 
Globo. Não de um potencial de 
desenvolvimento, mas de uma 
potência de fato. Considerando-
se o conjunto latino-americano, 
a constatação da importância 
de seu destino para o futuro da 
humanidade é indiscutível. A 
opção democrática da América 
Latina pode sef decisiva para os 
destinos da democracia. O fato 
pode ser comparado ao proces
so de descolonização, ao cres
cimento econômico ocorrido no 
pós-guerra, à emergência de 
novos pólos de poder com a 
reestruturação do mundo no 
período que sucedeu à guerra 
fria. 

A democra t ização da 
América Latina pode represen
tar a consolidação da opção 
democrática pelo conjunto da 
human idade . Com a demo
cratização do nosso continente 
o regime passa a ser potencial
mente major i tár io e pode 
general izar-se onde ainda 
dominam regimes totalitários. 

Sarney não ficou, entretan
to, em definições vagas. Mos
trou com clareza e abundância 
de exemplos que a democra
tização pode ser considerada 
a b s t r a t a m e n t e . Ela es tá , 
necessa r iamente , l igada às 
grandes causas da humani
dade. A paz e a luta contra o 
racismo são bens que só podem 
ser considerados como con
solidados à medida que a de
mocracia t r iunfe . Da inevi-
tab i l idade das gue r ras , en
quanto sobreviverem as Na
ções, S afney passa a afirmar a 
possibi l idade das soluções 
negociadas quando a demo
cracia fundamentar a soberania 
dos povos. 

O racismo, restos medonhos 
de preconceitos ideológicos do 

passado, foi apresentado pelo 
Presidente do Brasil como um 
mal a ser extirpado por todos. 
Afirmando o caráter mestiço de 
nosso povo, afirmando-o com 
orgulho, o Presidente deu um 
fundamento profundo à nossa 
posição contra o racismo e seus 
males. Aceitando oficialmente, 
em nome de toda a Nação, nos
sos componentes negro e in
dígena, o Presidente colocou 
nosso Pais na vanguarda das 
lutas contra a discriminação. 
Mostrou o fundamento profun
do de nossa política de irman
dade com as nações africanas 
recém-cons t i tu idas em sua 
res is tência ao racismo sul-
africano. 

Feliz foi a formulação do 
Presidente em que associou o 
futuro da democracia à su
peração das injustiças sociais e 
ao direito de todos os povos e de 
todos os cidadãos de parti
lharem do progresso da hu
manidade, de seus bens ma
teriais e espirituais. Neste pon
to, Sarney citou Roosevelt, em 
contraponto às concepções dos 
velhos imperialismos. 

Sarney tomou uma posição 
de liderança pela justiça e pela 
paz, pela justiça social e pelas 
liberdades. Ele o fez com a 
autoridade de um chefe de Es- ' 
tado que vem de reconquistar a 
democracia.Tinha o tom con
victo de quem sabe porque 
valorizar as l iberdades . Os 
povos que viveram periodos 
autoritários sentem mais como 
é preciosa a liberdade. 

Abordando os principais 
focos de tensão no mundo, o 
Pres idente tomou sempre 
posições ditadas porprincipios, 
defendendo soluções pacificas e 
negociadas. Ardoroso parti
dário do reforçamento da ONU, 
não deixou de mostrar a neces
sidade de que a humanidade 
nela possa encontrar um ins
trumento eficaz na busca das 
soluções de seus problemas 
maiores. 

Na análise da atual crise 
econômica, falando como o 
chefe de Estado de uma das 
maiores potências do mundo, 
reclamou em alto e bom som 
uma nova ordem econômica. 
Recusou as teses da manuten
ção das atuais regras de re
lacionamento e mostrou que a 
reconstrução e o progresso do 
pós-guerra só foi possível 
devido a uma reordenação da 
economia mundial. Afirmou 
que hoje é indispensável outro 
esforço semelhante sob pena de 
g raves conseqüências para 
todos. Não titubeou em con
denar clara e explicitamente as 
receitas de organismos inter
nacionais para remediar a 
situação dos paises devedores. 
Sarney falou claro e corajo-1 i 
samente, falou pelo Brasil. 


