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Redemocratização no Brasil foi 
/ além de fronteiras nacionais 

José Sarney* 

Relembramos neste 2005 
que há vinte anos o Brasil se re
encontrava com a Democracia. 
Mas o aniversário festejado no 
Brasil não se restringe às fron
teiras nacionais. Coincide com 
os vinte anos da posse do Pre
sidente Júlio Maria Sanguinetti 
como Presidente eleito da Re
pública Oriental do Uruguai, e 
com quase vinte e dois anos da 
chegada democrática do Presi
dente Raul Alfonsin ao "Sillón 
de Rivadavia". A Democracia 
que aqui ancorou há vinte anos 
completava um quadro de nor
malização institucional na re
gião que acabaria por se esten
der, nos anos 80, a toda a Amé
rica do Sul. 

Em agosto de 1985 fiz minha 
primeira viagem internacional 
como Presidente do Brasil. Visi
tei Montevidéu e tratei com o 
Presidente Sanguinetti os temas 
que nos afligiam: democracia e 
desenvolvimento econômico e 
social; fortalecimento das insti
tuições políticas e dívida exter
na. Em 29 novembro do mesmo 
ano, encontrei o Presidente Al
fonsin para inaugurar a Ponte 
Tancredo Neves que ligava Foz 
do Iguaçu a Puerto Iguazú e, 
quebrando toda a rigidez com 
que o protocolo diplomático ha
via montado o programa oficial, 
convidei o Presidente da Argen
tina a visitar a usina de Itaipu a 3 
quilômetros dali. A foto que re

gistrou a cena 
dos Presiden
tes do Brasil e 
da Argentina, 
tendo como 
f u n d o a s 
águas vertidas 
da hidrelétri
ca, é para mim um marco his
tórico irreversível. 

Ali encerramos décadas 
de rivalidade. As águas que 
nos separaram por anos ser
viam agora como símbolo de 
uma nova trilha que usava a 
geografia para nos unir e pa
ra iluminar um caminho 
aberto de cooperação. 

Nosso projeto de 
integração frutificou 
no Mercosul. Isso é 
prova de que há 20 
anos eliminamos os 
itens perigosos 

Se alguma dúvida ainda 
restava da determinação 
com que inaugurávamos 
uma nova era, essas foram 
sepultadas pelas visitas que 
realizamos, eu e o Presidente 
Alfonsin, aos centros de pes
quisa nuclear em Pilcaniyeu, 
na Argentina, e a Aramar, no 
Brasil. As duas bases, cerca
das pelo sigilo com que eram 
conduzidos os programas 
nucleares, foram repentina
mente abertas à visitação 

dos Chefes de Estado. Foi o 
fim da desconfiança. Deixa
mos para trás o terreno, com 
forte conotação militar, em 
que tratávamos nossos negó
cios e abrimos nossas con
versas para buscar formas de 
solucionar problemas co
muns. 

Com os Presidentes Alfon
sin e Sanguinetti assinamos 
declarações, instrumentos, 
protocolos, acordos e todos ti
pos de documentos que a di
plomacia criou ao longo da 
história para aproximar paí
ses. Eram a conseqüência na
tural de um sonho comparti
lhado, de uma meta comum, 
de termos redescoberto que a 
geografia só poderia nos 
unir. 

Nosso projeto de integra
ção frutificou no Mercosul. 
Se hoje discutimos estatísti
cas de comércio, tarifas, co
mércio com terceiros, veloci
dade de ampliação do Bloco e 
outros temas que preenchem 
matérias de jornal, isso é pro
va de que há vinte anos reti
ramos definitivamente de 
pauta os itens verdadeiramen
te perigosos. 

Hoje energia nuclear e efe
tivos militares entre nossos 
países só merecem menção 
no contexto de cooperação. 
Isso faz vinte anos. 

'Ex-presidente da República do 
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