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O Presidente Sarney esteve na Venezuela, e pronun

ciou um discurso repleto de palavras sonoras que, 
na verdade, não acompanham com precisão os contornos 
da realidade. Que significa, por exemplo, defender a 
"autonomia internacional" da America Latina? Acredi
tará alguém, a não ser em sonhos, que a América Latina 
tem condições de bastar-se a si mesma, de funcionar 
como uma espécie de Mercado Comum Europeu? 

Nem o MCE teria essa pretensão. Falar em "auto
nomia", no mundo de hoje, é usar um conceito cada vez 
mais anacrônico. "Autônoma" quis ser a Albânia, com 
os resultados que se conhece. A fechadíssima China do 
período maoísta engaja-se, agora, num processo cada 
vez maior de intercâmbio econômico e até mesmo 
cultural. 

Dizer que a América Latina está "pronta para a 
libertação" também é levar longe os direitos da retórica. 
Libertação de quê? Se fosse de algumas idéias errôneas, 
já seria muito. O atraso, ainda o teremos como compa
nheiro por um razoável período. É sobretudo enganoso 
martelar a todo momento esse conceito de América 
Latina, quando se sabe que ele abrange realidades 
díspares, às vezes extremamente distanciadas. 

A integração regional é uma idéia moderna de 
diplomacia. Mas perde-se a potencialidade do conceito 
se se acreditar que ele indica simples superposição de 
entidades unidas por intenções românticas. O Presidente 

Sarney deu-se ao trabalho.de-iacdnsar um-̂ Hdeal -boliva-
riano de unidade e integração". Bolívar foi um grande 
homem, na sua época. Mas a idéia dos Estados Unidos 
da América do Sul não passa de uma generosa utopia. A 
Europa, infinitamente mais adiantada, não está nem um 
pouco próxima de formar os Estados Unidos da Europa. 

Para dar certo, a integração regional tem de ser 
concebida e praticada sem escorregões retóricos. No 
caso do Brasil, ela faz sentido, atualmente, se se pensa 
em termos de Argentina e Uruguai — talvez, mais tarde, 
do Chile, quando tiver condições políticas e econômicas 
para isso. Fazer retórica na Venezuela — que não goza 
de bom conceito internacional — é realmente perder 
tempo. 

Ainda é mais.inútil escolher essa espécie de foro 
regional para discursar sobre a dívida externa. Nenhum 
tema é mais propício do que este às tiradas inconseqüen
tes. A dívida externa e as relações de comércio condicio
nam, realmente, a diplomacia brasileira. Mas este é 
assunto para se discutir aqui — ou, no máximo, num 
contexto de Cone Sul onde a integração começa, real
mente, a fazer sentido. A Venezuela não tem nada a ver 
com isso. 

É o que o Chanceler Abreu Sodré, com a lucidez 
que lhe é peculiar, poderia lembrar ao Presidente da 
República. 


