
^SílMplítica adulta 
A diplomacia brasileira, nas últimas 

décadas, vem desenvolvendo com firmeza 
um processo de amadurecimento e de in
dependência, ainda que esbarrando em 
dificuldades circunstanciais que não che
garam a comprometer sua coerência. A 
política de não alinhamento, proclamada em 
certos momentos dessa trajetória, ressalta 
sobretudo o desejo de marcar a presença 
brasileira no cenário internacional. 

Desde os primeiros passos, dados em 
direção à África negra, vem o Brasil con
quistando uma maior fatia de responsa
bilidade no trato das questões mundiais, 
respaldado pelas linhas centrais dessa po
lítica, a autodeterminação dos povos e a não 
ingerência em assuntos internos de outras 
nações. 

Foi possível, assim, assumir posição de 
liderança no Terceiro Mundo, partilhada 
com outros países, num contexto onde os 
problemas acabam regionalizados e sujeitos 
às suas esferas de influência direta. Con
tinuamos no bloco ocidental, mas podemos 
incursionar com desenvoltura em contatos 
bilaterais, por todos os continentes. 

O Governo Sarney já deu inequívocas 
demonstrações de que pretende não só man
ter os princípios já sedimentados, como 
também projetar seu raio de ação e aprofun

dar os laços existentes, ampliando a influên
cia brasileira e tornando cada vez mais im
portante sua atuação na política externa. 

Já está em curso o trabalho para o rein
gresso do Brasil no Conselho de Segurança 
da ONU, posto que fortalece a intenção de 
respaldar uma participação brasileira mais 
agressiva e transparente, 

Com a recente viagem a Portugal e Cabo 
Verde, o presidente José Sarney ativou um 
mecanismo de contatos pessoais com chefes 
de governo, com ênfase para os aspectos 
comerciais, sem entretanto abdicar da se-
meadura política. 

Em Roma, Buenos Aires e Washington, 
viagens já definidas, estará em curso o novo 
projeto. A política externa comporta uma 
estratégia abrangente, tempestiva e co
rajosa, destinada a buscar uma maior 
aproximação com os parceiros comerciais e a 
aparar arestas que possam surgir no ca
minho. 

A maratona internacional do presidente 
Sarney é prova de maturidade, de previsão 
e de competência. Dono da oitava maior 
economia do planeta e potência mundial em 
ascensão, o Brasil está assumindo o papel 
que lhe cabe como Nação adulta, consciente\ 
de seu futuro e apta a caminhar com suas \ 
próprias pernas. / 


