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O presidente José Sarney despediu-se da 
assembléia geral das Nações Unidas, perante a 
qual falou pela primeira vez em 1985, com um 
magnífico discurso. A peça sobressaipela cons
ciência do momento histórico por que passa a 
humanidade e pela exata percepção dos riscos 
inerentes à situação de marginalidade a que fo
ram relegados ospaíses menos desenvolvidos. 

Relembrou o presidente brasileiro que, 
desde que se dirigiu à assembléia da ONU no 
primeiro ano de seu mandato, inegáveis pro
gressos foram registrados na cena internacio
nal. Guerras terminaram, antagonismos que 
pareciam insuperáveis foram vencidos, sendo 
retomado o diálogo sobre antigas disputas. Se
ria demais esperar que todos os conflitos tives
sem desaparecido, mas "progrediu o espírito 
de paz como valor supremo do convívio entre as 
nações". E a democratização avançou tão rapi 
damente como nunca em um período tão curto 
A América Latina, tristemente conhecida du 
rante anos a fio como um domínio vicioso de re 
gimes ditatoriais, foi engolfada, como bem des 
creveu o presidente, "pelamaiorondadedemo 
cratização que o mundo conheceu no pós 
guerra". 

• • j > • Consciência do momento histórico 
Mas, ao lado dessa evolução, os dese

quilíbrios entre um Hemisfério Norte rico e um 
Sul pobre acentuaram-se. Como mencionou 
Sarney, as Nações Unidas planejavam para a 
década de 80 uma diminuição do fosso entre ri
cos e pobres. "E o que aconteceu? O número de 
países menos desenvolvidos aumentou de trinta 
para quarenta edois." 

Em face dessa dicotomia entre os anseios 
democráticos realizados e o aprofundamento 
da pobreza, é obrigatório perguntar, como fez o 
presidente brasileiro, "se as democracias dos 
países ricos estão ou não solidárias com as nos
sas causas ou apenas preocupadas com o seu 
bem-estar, condenando-nos à marginalida
de?" A democracia, salientou, foi a bandeira 
que comandou os povos deste e de outros conti
nentes a varrer os autoritarismos, mas "nãopa-
ra substituí-los pela fome, pelas doenças, pelo 
atraso, pela dívida externa, pela recessãoe pelo 
desemprego". E aí estão os germes da frustra-
çãoeda revolta. 

Não foi a primeira vez que o presidente da 
República e a diplomacia brasileira fizeram 
advertências desse tipo. Mas, em seu último 
pronunciamento na ONU, o presidente Sarney 
foi mais contundente. Ao apresentar números 
sobre a transferência líquida de recursos dos 
países latino-americanos para o Primeiro 
Mundo (somente o Brasil remeteu, nos últi
mos cinco anos, US$ 56 bilhões líquidos), o pre
sidente classificou essa sangria como "um 
Plano Marshall às avessas". 

A analogia não podia ser mais apropriada. 
Ao propor, em junho de 1947, o que viria ser o 
Plano Marshall para a recuperação das econo
mias européias destroçadas pela II Guerra 
Mundial, o então secretário de Estado dos Es
tados Unidos, George C. Marshall, considerou 
os maciços investimentos previstos como o 
melhor antídoto contra a ameaça comunista. 
O Plano, oficialmente adotado por Wa
shington no ano seguinte, foi, portanto, ideolo
gicamente inspirado. 

Hoje, os países desenvolvidos, ao adota
rem uma política que leva a um brutal desin-
vestimento nos países menos desenvolvidos, 
parecem não compreender que "a carga de 
rebelião sublimada, que pode a qualquer mo
mento aflorar e se alastrar incontrolavelmen* 
te", não tem motivações ideológicas. Tudo se 
resume a um dilema entre recessão e cresci
mento. 

Ironicamente, a apatia dos países desen
volvidos em relação ao chamado Terceiro 
Mundo é tanto mais incompreensível em um 
momento em que tanto se valoriza à interde
pendência entre as nações. Efetivamente, ne
nhum país pode resolver isoladamente a crise, 
mas, como o presidente Sarney deixou cla
ro, a atual ordem econômica interna
cional bloqueia uma verdadeira coopera
ção. 

Mas ainda há esperança. Como afirmou 
lucidamente o presidente, "talvez não se repi
ta um momento histórico em que a des mobili
zação ideológica ofereça condições mais favo
ráveis" para a compatibilização das democra
cias emergentes com um novo processo de de
senvolvimento. 


