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O território cobiçado

Discurso proferido pelo presidcnt da À-cm-
bléia Legislativa de Minas Gerais. deputado
Andrs n Adauro (PMDB), na abertura do Ciclo de
Debate-, Rcpcnsando o Brasil 500 :1no depois"

(1(1(1 na lcna história
do boinen se iç'iialoi

cOH(/Ut5!C? L' (lO po-
voa 17 ,1 C, ? 7 lo dessa par-
te (10 mundo. ri con-

quista e o povoamento da ii merica
0 lfl eara Ffl COili O clescol2rin ('1110

do Brasil. As ilhas tocadas pelas naus
de Colombo eram, para os qiw as
acharam, ilhas como outras já co-
nhecidas nas costas afric(,nas, ape-
nas mais loiinnquas. rio tocar nas
tel7-(lS L711e se CbCínUlria?ll de -a e
Santa Cruz. C nelas colocar, Como
sinal da posse, a marca do cristia-
flt5?fl(J os por! uueses des/aziam

Deputado Anderson Adauto
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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O público acompanhou o Ciclo de Debates, no Plenario e
das galerias da Assembléia

um mistério e se confrontavam a
outro.

No vasto mar ocidental havia o
continente imenso, e o que ek'guar-
dava era misterio até hoje não de
lodo conhecido.

Neste imenso Brasil. quanto de
seu chão ainda ulaofOíJ)iSdldC) pelos
homens brancos 011 iegros.2 Equan-
lo chão iieni lfleSfll() sequer foi pisa-
do pelos natiu. os.

1-lá rios que ainda iiao tocamos,
picos a que i ião chegci iflOS. 1 'a/es pio-
/iiicios que os 1lUSOS olhos não i 'iram.

Há quem Chamou a América
Latina de o ultimo Ocidente Se isso
corresjX)flde, às circunstâncias da
geografia e da história. ten cio em vista
que as costas americanas cio Paci,f í-
co olham o Oriente por trás, pode-
mos também entender que esse á/ti-
ino Ocidente corresponde a uma
nova senda na história.

Na() importa se novas rei 'isàes
históricas pretenda m outros desco-
bridores para esta terra. além dos
triiiulantes das uciucç comandadas

por ('abral. O qu iv c1o,fine o Brasil não
é o acaso. nas ci vontade. A vonta-
de política cia conquista, cio
desbravamento, da busca dci rique-
za. cia decisão de cons! ruira nação.
A velha vontade de império, que Ira-
zía inos, como lusitanos. dos gregos
ecios romanos. que nos haviampre-
cedido na 'ida proci ira e dm1-
ni() cio desc iibe 'lo.

A essa 101 itade 'eu emos ci Nação
de brasileiros.

Há muitas lições que devemos
retirar desta caminhada épica que
já dura meio milênio. A j)rilfleira
delas é que Só a solidariedade e/ti-
i 'ci, acima dos costumes gera is, pôde
garantir a sobrei.-'ivência européia no
Brasil. Ao se unirem a filhas deguer-
reiros iii ciigenas, com o fizeram
Curam a ri i e João Ramalho, alguns
por!uguesc's, que nao lodo,,;, despi-
ram-se o/os preco icei/os que por cica-
50 trouxessem e estabeleceram ci ali-
ança que expulsaria, ao longo do
tempo, franceses e holandeses das
nossas cosias para legar-nos os am-

plos espaços ole domínio nacional.
A outra lição é a de que nunca

houve território que fosse tão cobi-
çado como o nosso.

Primeiro vieram os sacueciclores
cias natas. em busca dopau-brasil.
Depois os saqueadores cio trabalho,
na produção cio açácar esse doce
suor dos escravos. quefarici a imen-
safortu i na cleprii 'ilegiaclos eu roj'i IS.

Mais tarde, os saqueado?-es dos
lfli) uera is.

Esta foi uma lição que não
cíp rendemos.

Os nossos an!eJ)assadlos lutaram
e lflorrerciin para e.xpulsarcicicjuii 05
hucaneiros que nos assal/cuvam, e o
nosso governo ho/e lhe.s facilita o
saqueio.

Se os franceses nos levavam o
pau -brasil. eniprescis asiáticas. 5115-
tentadas pelo capita/financeiro ulor-
te-cimericano, ciei'a.stam ho1e a Ama~
zôn ia, roubando-nos macieiras rci-
ras, como o mogno: c'lnprescus nor-
te-americana.s e européias nos levam
05 in mera is. alguns cieles es! ratégi-
COS: os nossos produtos industriais
sofrem barreiras tarifárias e não-
tarifárias,- o suor dos 7105505 traba-
lhaciores coa/mi ia se transforman-
do em açúcarpcira o deleite est rcin-
geu ro.

agora. qilerein as nossas águias.
Devemos nos oiJi.ilhcir cio nos-

sopassado. que nào/bi fácil, e cicie-
unos cuidar de izosso presente, que
nos parece ainda nua is cI/TciI. 1ui/-
lizmente as nossas elites capitula rcini
diante da força e da sedução dos
donos cio inundo, iiias Opol 'o ainda
está de pé, mesmo que este/a
CO 7)1 hcilido pelo desemprego, pelo
desdém de algu as goi erizciiules, pelo
medo d(-alguns outros.

E com este povo, e só CO))? ele,
que podemos co;zlat a/iai de trans-
/orinar esta data.data. tao unci rca ate em
seu simbolismo,, dlii nova ba no/eira
desbravadora, ruiïio ao/ai i.iro. •
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