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Palavras do Embalxador Rubens Rlcupero•.....
por ocaslao do Sote de Setembro.

(7/9/1:991)

Mlnhas senhoras e meus senhores,

Queremos, de Inrclo, agradecer aos Integrantes da
comunldade brasllelra e a todos os amlgos do Brasil a gentllezs,
neste dla de sabado normalmente dedlcado a famnla, aos
afazeres pessoals e ao descanso, de atenderem ao convlte que
Marlsa e eu Ihes dlrlglmos para compartllharem nosso prlmelro
Sete de,Setembro em Washington.

A data naclonal e, antes de tudo, uma ocaslio para
congra~amento, celebra~io e alegrla. Oferece-nos, porem, a
oportunldade de uma reflexio sobre 0 sentldo mesmo da
Independencla num mundo em profunda transforma~io como 0
de nossos dlas.

Poucas semanas antes de sua morte prematura
meses atres, Jose Gullherme Merqulor dlzla, numa ultima
conferincla, que a HIst6rla do Brasil era tambem a HIst6rla dos
dlferentes e sucesslvos projetos que os brasllelros sonharam
para seu pars. Asslm, a hlst6rla da Independincla se confunde
em grande parte com 0 projeto liberal de Jose Bonifacio e suas
tensoes com 0 pars real herdado da colonia, 0 pars da
escravldio e da grande proprledade.

Essas for~as tlveram de encontrar seu espa~o num
mundo em processo de mudan~atio profunda como 0 de hoje,
processo que havla levado, com a Revolu~io Francesa e as
guerras napole6nlcas, a destrul~io do antigo regime absolutlsta
e feudal e come~ava a construlr, com a 11Revolu~io Industrial e
o IIberalismo constltuclonal, 0 que chamamos de modernldade.
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Nesse quadro Internaclonal, OS contemporineos do
Sete de Setembro aflrmaram ~ edlflcaram passe a passe a
Independencla atraves da negoclaqso do seu reconheclmento, 8
sombra tutelar da potencla brltinlca, do longo confllto
dlplomatlco para por flm ao traflco de elSCravose dos esforqos
para Integrar a economla brasllelra ao mercado mundlal por
meta dos acordos de comerclo que se segulram 8 abertura dos
portos.

Menos de uma decada ap6s Iplranga, 0 Brasil Irla
Ingressar num dos momentos mals critlcos de sua vida naclonal,
o periodo turbulento e anarquleo da Regencla, durante 0 qual
sua sobrevlvencla mesma como naqso Integrada e unlda correu
serlo perigo.

Hoje, a quase 170 anos de dlstincla daquele tempo
de perturbaqoes, 0 Brasil se encontra de novo 8 procura de um
projeto que nos una a todos em torno de um consenso minlmo.
Tlvemos, nos anos 50, quase uma Idade de Ouro comparada aos
dlas que correm, 0 sonho juscellnlsta otlmlsta e contaglante de
um desenvolvlmento material em larga medlda reallzado naquele
periodo enos anos 70 mas que nso resolveu, antes agravou as
deslgualdades socials e reglonals enos legou uma Inflaqso
cronlca acelerada e uma pesada divlda externa.

o consenso emergente entre n6s, agora, , que a
atuallzaqso desse projeto s6 pode ser felta em torno do grande
problema esquecldo de nossa Hlst6rla, da area onde 0 nosso
desempenho tem sldo conslstentemente mediocre: 0 da
construqso de uma socledade mals justa e equlllbrada, da
reduqso dos escandalosos indices de deslgualdade na
dlstrlbulqso da rlqueza e da renda, da ellmlnaqso do horror
cotldlano da vlolencla da marglnalldade urbana e rural, da
vlolencla contra as crlanqas, os indios, a multldso de pobres e
desvalldos.
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Longe de ser a nega'qio do anterior, esse proJeto e

seu desdobramento natural pols:seu pressuposto e a exlstincla
de uma economla saneada, estavel e em cresclmento.

Entretanto, para torna-lo vlaveL e preclso passar por
um grande e alto entendlmento politico, por um acordo sobre
como 0 poder deve ser legltlmamente dlstrlbuido e exercldo.
Esta e a IIqio que temos de buaear em nossa Hlst6rla,
lembrando que a saida das angustlas da Regincla nio se deu
pela repressio mas pelo entendlmento politico da Malorldade.
Oai surglram as condlqoes que posslbllltaram, entre outras
declsoes, 0 flm do traflco de escravos e 0 estabeleclmento
gradual do regime de gablnete que Irla assegurar por quase
meta seculo a establlldade do Segundo Imperio.

Nada dlsso esta fora do alcance de um povo que,
apesar das frustaqoes do presente, tem a seu credlto um largo
acervo de reallzaqoes: 0 fate de termos sldo , durante os 117
anos entre 1870 a 1987, a economla de mals rapldo cresclmento
no mundo, 0 verdadelro mllagre brasllelro de haver passado de
uma expectatlva de vida de 30 e poucos anos no seculo passado
a mals de 60 atualmente, a unldade de cultura e terrlt6rlo, a
translqio pacifica para uma democracla de massas apesar da
pobreza e das deflclenclas educaclonals.

A tomada de consclencla de nossos defeltos, falhas e
Imperfelqoes nio deve fazer-nos perder 0 senso de proporqio e
perspectlva, a auto-estlma legitlma e a fe no potencial de nosso
povo de crescer na adversldade e superar os desaflos do
presentee

E a hora de pormos a prova a Idela IIsonJelra que
fazemos de nossa vocaqio para a conclllaqio e 0 compromlsso.
Um mundo morreu, 0 da Guerra Frla e do marxlsmo-Ienlnlsmo
totalltarlo. Um outro esta nascendo, 0 da democracla embora
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Imperfelta, 0 da eeonomla que unlflea 0 espaqo planetarto,,,-..
Nesse Interregno de Ineertez~s e manlfestaqoes m6rbldas
previsto por Gramsel, temos d~ aflrmar nossa Independenela
num proeesso ameaqado a cad a dla por novos desaflos e que
nso tera flm, nso perdendo de vista que a Independenela
verdadelra s6 pode ser edlfleada sobr~ a base de um povo
sadlo, edueado, pr6spero, equlllbrado, em paz eon81go pr6prlo e
com as demals naq6es. Deus, que it 0 unleo Senhor da Hlst6rla,
nso ha de faltar-nos nesse esforqo.


