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Abertura dos Debates da Assembléia Geral da ONU
Afirmação da Soberania Brasileira

Plenário das Nações Unidas
Nova Iorque, EUA
23 de setembro de 1985
“O maior problema que o mundo enfrenta é o da miséria,
que vem sendo agravado pela dívida externa, o
protecionismo e a falta de um novo ordenamento mundial
- algo como o plano de reconstrução da Europa para adaptar
a ordem econômica internacional à atualidade.”
9 de setembro - Em reunião com os Ministros das Relações
Exteriores, Indústria e Comércio, e da Ciência e Tecnologia, o Presidente
decide que o Brasil não mudará a Lei de Informática, alheio a qualquer pressão,
como as recentes ameaças de retaliação às exportações brasileiras.
19 de setembro - O Ministro da Fazenda assegura ao diretor do
FMI, em Washington, que o Brasil não abre mão do crescimento de 5% e repele
a ingerência daquela instituição nos assuntos econômicos internos do país,
como vinha acontecendo.
21 de setembro - O Presidente José Sarney, a caminho de Nova
Iorque, faz uma escala no aeroporto de Marquetia, em Caracas, onde tem um
encontro com o Presidente da Venezuela, Jaime Lusinchi. O Presidente declara
que as dificuldades crescentes provocadas pelos desequilíbrios externos podem
fazer da América Latina um palco de instabilidade política e social.
- O Presidente pára também na Cidade do México, onde é recebido
no Palácio do Governo pelo Presidente Miguel de La Madrid, a quem apresenta
os sentimentos do povo brasileiro pelo trágico terremoto que enlutou a nação
mexicana.
Esta tribuna impõe respeito e dignidade. É a mais alta na
comunidade das nações, onde grandes e pequenos ficam menores,
porque maior é a carga da história do gênero humano exercida pela
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tarefa que é o barro do seu trabalho — a paz —, pelos problemas que
a desafiam, pelo esforço de transformar discordâncias em solidariedade.
Há quarenta anos tem o meu País, o Brasil, o privilégio de
abrir o Debate-Geral da Organização das Nações Unidas.
É com trêmula emoção que exerço essa prerrogativa.
Pesam-me graves problemas, responsabilidades imensas.
Recorro a versos do maior poeta de minha terra, para definir
minha comoção. A poesia não é incômoda nem anacrônica no cenário
dos grandes debates:
“Que tempo de viver-se!”
“… Que sonho raro
Será mais puro e belo e mais profundo
do que esta viva máquina do mundo?”
É com esse sentimento do mundo que falo em nome de uma
das maiores nações do globo, complexa e pujante sociedade, a oitava
economia do Ocidente, país de contrastes e de grandezas: o Brasil dos
vários brasis, em que a opulência e a pobreza, o árido e o fértil, a seca e a
inundação fazem uma geografia de amostragens opostas, abrigando num
vasto continente um povo unificado que soube construir uma democracia
racial e uma unidade de cultura que é a força invencível do seu destino.
Homem simples, nasci e vivi numa das regiões mais
castigadas da Terra, o populoso e pobre Nordeste brasileiro.
Percorro há trinta anos uma carreira política, mas foi no
bojo de uma tragédia e espanto, de forma abrupta e inesperada, que
assumi a chefia da Nação.
Presidente da República, orgulho-me de ser um escritor em
que o gosto da palavra não confinou o espírito na expressão da obra
estética. Dela fiz um elemento de identificação profunda com o povo,
para viver os anseios do homem e da sociedade.
A Literatura e a Política são vertentes a obrigar uma visão
social e humanista do universo. Não posso conceber a busca das
conquistas materiais sem um substrato do espírito que possa dar à
aventura humana a dimensão das coisas eternas.
Tenho fé, e malsinado o homem que tiver vergonha de
pensar na Terra sem a companhia de Deus.
O Brasil acaba de sair de uma longa noite. Não tem olhos
vermelhos de pesadelo. Traz nos lábios um gesto aberto de confiança
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e um canto de amor à liberdade. Quem é prisioneiro do passado
não enxerga o futuro. Moisés não ficou de costas para a Terra da
Promissão.
O instrumento de nossa viagem do autoritarismo para a
democracia foi a capacidade de conciliar e de entender, sem violência e
sem traumatismos.
Nossa determinação, coragem e resignação foram tão fortes
que suportamos a perda de nosso herói, Tancredo Neves, na noite em
que clareavam os nossos céus em festa os fogos da vitória. O nosso
sofrimento foi transformado em força e obstinação para fazer do seu
sonho o nosso sonho, e não nos dispersarmos.
Mais forte do que a morte foram os valores da mudança.
Estes valores projetamos no campo das classes sociais, abolindo
distâncias e barreiras, numa patriótica convivência de todas as correntes
de idéias, na busca do ideal efetivo de justiça, de conciliação e da
consolidação institucional do poder civil.
Consideramos que a visão do social é a própria seiva do
liberalismo moderno: a liberdade que se ocupa com as condições reais
de vida, com a realização completa da felicidade individual, com a
universalidade das franquias e do direito de ser livre.
Estou nesta tribuna para homenagear as Nações Unidas,
no seu aniversário de 40 anos. O Brasil esteve no seu nascimento, está
agora, estará no futuro, para defender o espírito da Organização. Esse
espírito não é servir como arma dos fortes, mas como a voz dos fracos.
Dos que não têm exércitos, nem arsenais, nem veto a impor ou a
anular decisões.
Estou aqui para dizer que o Brasil não deseja mais que sua
voz seja tímida. Deseja ser ouvido sem aspirações de hegemonia, mas
com determinação de presença. Não pregaremos ao mundo o que não
falarmos dentro de nossa fronteira. Estamos reconciliados. A nossa
força passou a ser a coerência. Nosso discurso interno é igual ao nosso
chamamento internacional. E desejamos, agora, revigorar, com
redobrada afirmação, nossa presença no debate das nações. Uma política
externa independente, dinâmica e voltada para a solução das questões
internacionais de conteúdo social.
Não seremos prisioneiros de grandes potências nem escravos
de pequenos conflitos.
Há quarenta anos, nossos fundadores estabeleceram, sobre
os estertores da guerra e as ruínas da opressão, os fundamentos do
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edifício da paz, o concerto das nações e a ilimitada cooperação entre os
povos. As potências da Terra e os países emergentes foram convocados
a liquidar a exploração colonial. Proclamaram ao universo o valor dos
princípios democráticos de igualdade e justiça. Condenaram o racismo
e a intolerância. Legitimaram o direito universal à saúde, ao bem-estar
e à educação. Reafirmaram a dignidade do trabalho e o poder aprimorado
da cultura.
Hoje, tendo vivido sem guerra generalizada o dobro do
tempo que a humanidade viveu entre um e outro conflito mundial,
podemos dizer que o papel da ONU nem sempre foi reconhecido; seu
desempenho quase nunca foi suficiente. Porém sua ação, longe de ter
sido inútil, foi, é, e continuará a ser necessária.
Os seus fundadores estavam certos!
Senhor Presidente,
Em nome do Brasil, saúdo Vossa Excelência por sua
expressiva eleição para a Presidência da Quadragésima Sessão da
Assembléia-Geral das Nações Unidas. Congratulo-me com os
representantes dos estados-membros aqui reunidos, que comemoram
quatro décadas na vida ativa desta egrégia Organização. Dirijo meus
sinceros cumprimentos ao Senhor Secretário-Geral, Embaixador Javier
Pérez de Cuéllar, de cujo talento e experiência diplomática nós os latinoamericanos tanto nos orgulhamos.
Senhor Presidente,
É natural que minha primeira abordagem seja a América
Latina. América Latina, cujo esforço extraordinário de criar uma ordem
democrática é o mais surpreendente e comovedor fato político
ocorrido nestes anos, e que passa indiferente aos olhos descuidados
do centro do poder mundial. Poucos examinam o amadurecimento
institucional da região, o drama e a conquista. Sem ajuda e
envolvimentos, temperados apenas com a força de convicções,
enfrentamos a ameaça da tentação totalitária e a ganância dos que só
vêem com os olhos da exploração. Saímos sincronizados, num
movimento solidário, para a floração de instituições livres. Optamos,
como um todo, em caráter irreversível, pelo trinômio: sociedade aberta,
instituições livres, economia dinâmica. É com base nessa tríplice
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