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“A economia de guerra proporciona abrigos confortáveis para dezenas de milhares de 

burocratas com e sem uniforme militar que vão para o escritório todo dia construir armas 

nucleares ou planejar uma guerra nuclear; milhões de trabalhadores cujo emprego depende do 

sistema de terrorismo nuclear; cientistas e engenheiros contratados para buscar aquela 

“inovação tecnológica” final que pode oferecer segurança total; fornecedores que não querem 

abrir mão de lucros fáceis; intelectuais guerreiros que vendem ameaças e bendizem guerras”.  

 

Richard Barnet (1981) 

 

 



 
 

RESUMO 

O Regime de Não Proliferação Nuclear surgiu em 1968, tão logo os Estados soberanos 

assinaram o Tratado de não proliferação nuclear (TNP), o qual passou a vigorar em março de 

1970. Atualmente o tratado abrange 189 países e é considerada a ferramenta jurídica-normativa 

mais eficaz na missão de conter o crescimento de artefatos nucleares para fins militares ao redor 

do globo. O Brasil aderiu a normativa apenas em 1998, durante o governo de Fernando 

Henrique Cardoso (FHC). Na época, o país já integrava outros acordos que o mantinham isento 

de armas atômicas, como por exemplo o Tratado de Tlatelolco (1967). Para além dos tratados 

multilaterais, juntamente com a Argentina, o país havia inovado, em 1991, com a criação da 

Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC), 

que unidos com a AIEA formam uma aliança em prol da fiscalização mútua e desenvolvimento 

pacífico de tecnologia nuclear não antes vista. Domesticamente, a Constituição Federal de 1988 

proíbe que se produza e teste artefatos nucleares. Sendo assim, este trabalho buscou analisar 

quais motivações levaram FHC a aderir ao TNP e quais razões fizeram com que nem em sua 

gestão e tão pouco na gestão de Lula o Protocolo Adicional (PA) fosse assinado, uma vez que 

o Brasil se posiciona, desde a redemocratização, favorável ao desarmamento nuclear. Além 

dessas questões, buscou-se compreender eventuais mudanças no comportamento brasileiro 

frente ao regime de não proliferação da gestão FHC (1994-2002) para a gestão Lula (2003-

2010). Embora as mudanças não tenham sido bruscas, afinal existem, como mostrado, 

arcabouços legais nos quais o país está inserido, é notório que diferente de FHC, o qual utilizou 

a questão afim de barganhar com os EUA por condições favoráveis ao país na década de 1990, 

há no PT uma posição crítica a oligarquia nuclear vigente no SI legitimada pelo TNP.  

 

Palavras-Chave: Brasil, Tratado de não Proliferação Nuclear, Fernando Henrique 

Cardoso, Lula, Política Externa Brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The Nuclear Non-Proliferation Regime emerged in 1968, as soon as sovereign states signed the 

Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), which came into force in March 1970. Currently the 

treaty covers 189 countries and is considered the normative legal tool. Most effective in 

stopping the growth of military nuclear artifacts around the globe. Brazil adhered to the 

regulation only in 1998, during the government of Fernando Henrique Cardoso (FHC). At the 

time, the country was already part of other agreements that kept it free from atomic weapons, 

such as the Treaty of Tlatelolco (1967). In addition to the multilateral treaties, together with 

Argentina, the country had innovated in 1991 with the creation of the Brazilian-Argentine 

Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials (ABACC), which together with the 

IAEA form an alliance for oversight. peaceful development of nuclear technology not seen 

before. Domestically, the 1988 Federal Constitution prohibits the production and testing of 

nuclear artifacts. Thus, this paper sought to analyze which motivations led FHC to join the NPT 

and which reasons caused neither in its management nor in Lula's management the Additional 

Protocol (AP), since Brazil has positioned itself since redemocratization, conducive to nuclear 

disarmament. In addition to these issues, we sought to understand possible changes in the 

Brazilian behavior regarding the non-proliferation regime from FHC management (1994-2002) 

to Lula management (2003-2010). Although the changes were not sudden, after all, as shown, 

there are legal frameworks in which the country is inserted, it is noticeable that unlike FHC, 

which used the issue of bargaining with the US for favorable conditions in the 1990s. , there is 

a critical position in the PT regarding the nuclear oligarchy in force in the SI legitimized by the 

NPT. 

 

Keywords: Brazil, Nuclear Non-Proliferation Treaty, Fernando Henrique Cardoso, Lula, 

Brazilian Foreign Policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentro do campo de estudo dos Estudos Estratégicos (EE) e das Relações 

Internacionais (RI) não é raro que o pesquisador se depare com o conceito de dissuasão. A 

palavra indica ao leitor que há um meio de convencimento quando um ator procura induzir ou 

alterar o comportamento de outro ou outros atores de forma que garanta a efetividade de suas 

vontades ou preferências. Em 1959, Bernard Brodie desenvolveu o conceito em sua obra 

“Strategy in the Missile Age” onde concluiu que a dúvida é a melhor ferramenta para a 

dissuasão, já que o inimigo pode temer retaliações em caso de ataques, mesmo que a retaliação 

seja incapaz de derrotá-lo completamente, esta pode ocasionar danos consideráveis. De forma 

resumida, há dentro da dissuasão um dinamismo próprio e divisível entre “dissuasão 

convencional” e “dissuasão nuclear”. A dissuasão nuclear pode ser compreendida como o temor 

de que o Estado atacado possua a capacidade de exercer o contra-ataque, o “second strike”.  

Porém, para ser capaz de executar tamanha demonstração de poder o Estado em 

questão precisa ter a capacidade de desenvolver armamento nuclear, vetores, submarinos e 

plataformas de lançamento. Até 1939 essa área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico era 

impensável, somente com a descoberta da fissão nuclear, no início daquele ano, que os países 

iniciaram seus programas atômicos. A Alemanha foi pioneira ao iniciar seu projeto nuclear 

ainda em 1939. Porém, o país liderado por Adolf Hitler foi ultrapassado pelos Estados Unidos 

que em 1940 com o apoio do Reino Unido e do Canadá criou o Projeto Manhattan. Em apenas 

cinco anos de execução a empreitada norte-americana provou ao mundo seus êxitos 

tecnológicos ao utilizar o bombardeiro B-29, projetado para operar bombas convencionais, para 

lançar bombas nucleares no Japão e assim findar a Segunda Guerra Mundial. 

Após o desfecho da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, a corrida 

belicista atômica se intensificou e outros Estados alcançaram maturidade nuclear, foram estes: 

a União Soviética, em 1949; o Reino Unido, em 1952; a França, em 1960, e seguidos pela China 

em 1964. Não por acaso são os mesmos países que detém assentos permanentes no Conselho 

de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Como consequência, a insegurança 

no Sistema Internacional aumentou e, portanto, criaram o “Regime de Não Proliferação 

Nuclear”, regido pelo Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), o maior garantidor do status 

quo atômico mundial. O Tratado foi criado em 1968 para conter o aumento de ogivas nucleares 

ou qualquer armamento nuclear para fins militares e regularizar possíveis transferências 

tecnológicas atômicas.  
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É importante mencionar também que, além do TNP, também houve a criação do Tratado 

de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT), cujas origens remontam à década de 1950, 

quando o então Primeiro Ministro indiano Jawaharlal Nehru expôs no âmbito da ONU suas 

preocupações com os efeitos de sucessivos testes nucleares para o planeta. Em consequência, 

no ano de 1963, o Tratado de Interdição Parcial de Testes foi criado, porém com baixa adesão 

internacional. Países centrais como China1 e França2 recusaram as normativas impostas pelo 

Tratado, uma vez que seus programas ainda estavam em desenvolvimento. Com o fim da Guerra 

Fria, os atores internacionais olharam para a proibição de testes de forma mais otimista, uma 

vez que havia encerrado a corrida belicista entre EUA e URSS e o mundo se abria para novas 

questões, incluindo o maior apelo pelo desarmamento.  

Com o TNP já estabilizado e o mundo se abrindo para a multipolaridade, em 10 de 

setembro de 1996, na cidade de Nova York, a Assembleia Geral das Nações Unidas criou o 

CTBT e obteve 150 países assinantes, incluindo Israel, que não faz parte do TNP. Assim como 

o TNP o CTBT também sofre duras críticas de Estados sobre sua ineficiência, e contrariando o 

passado, a Índia se tornou uma das maiores vozes contra o arcabouço normativo. 

O CTBT obteve até agora a assinatura de 150 Estados, apesar de suas limitações e 

imperfeições amplamente denunciadas pela Índia, como a incapacidade de 

efetivamente coibir o aperfeiçoamento de arsenais, por não proibir testes "subcríticos" 

ou virtuais e, principalmente, por sua desvinculação de um processo de desarmamento 

nuclear global dentro de um prazo definido. Por trás da argumentação de que o CTBT 

havia-se transformado em mais um instrumento de não-proliferação, cujo aporte para 

o desarmamento nuclear seria mínimo, senão nulo, a Índia deixava, contudo, 

transparecer inquietação com seu crescente isolamento no quadro político e jurídico 

internacional na área de desarmamento e não proliferação nuclear (LAFER,1998). 

 

Ao considerar a corrida nuclear transcorrida, e das vantagens que a dissuasão 

pode trazer para um ator internacional, esta pesquisa buscou analisar o que levou o Brasil, em 

1998, durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso, a assinar o TNP, findando assim as 

chances de desenvolver tecnologia nuclear em solo nacional. Também buscou-se compreender 

por qual razão, ao aderir ao Tratado o presidente também não assinou o Protocolo Adicional 

que garante maior liberdade de fiscalização para a Agência Internacional de Energia Atômica 

(AIEA). Partindo da premissa de que o governo Lula, ao suceder Cardoso, operou uma ruptura 

na condução da política externa brasileira (PEB) também mostrou-se necessário para a autora 

 
1 A China ratificou o TNP em 1992 e assinou o CTBT apenas em 1996. Os dados de seu programa nuclear são 

sigilosos, porém, estima-se que o país seja a segunda maior potência nuclear, com cerca de 3.000 ogivas, apenas 

atrás dos EUA. Seu programa nuclear começou sob a liderança de Mao Tsé-Tung durante a Primeira Crise do 

Estreito de Taiwan de 1954 a 1955 sobre Quemoy e nas Ilhas Matsu. Dados disponíveis em:< 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-2067984/Chinas-nuclear-arsenal-seven-times-bigger-previously-

thought-students-discover-year-study-secret-documents.html > Último acesso em: 02 de agosto de 2019. 
2 A França assinou o CTBT em 1998.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mao_Ts%C3%A9-Tung
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Crise_do_Estreito_de_Taiwan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Crise_do_Estreito_de_Taiwan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quemoy
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilhas_Matsu
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2067984/Chinas-nuclear-arsenal-seven-times-bigger-previously-thought-students-discover-year-study-secret-documents.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2067984/Chinas-nuclear-arsenal-seven-times-bigger-previously-thought-students-discover-year-study-secret-documents.html
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analisar se houveram mudanças comportamentais desses governos diante do Regime de não 

Proliferação Nuclear, já que é possível afirmar que o governo petista desempenhou caráter 

nacionalista quando comparado ao governo anterior. 

A pertinência de analisar o comportamento do Estado brasileiro frente ao 

Regime de Não proliferação Nuclear durante os governos Lula e FHC justifica-se pela 

importância da questão nuclear para as relações internacionais e para o Estado brasileiro. O 

Brasil recusou a assinatura do TNP, o maior arcabouço normativo e regulador do regime de não 

proliferação nuclear por trinta anos. Durante a ditadura civil-militar, iniciada em 1964, quatro 

anos antes da formulação do TNP, a questão nuclear foi central, uma vez que os dirigentes 

militares acreditavam na necessidade de “autonomia energética para o desenvolvimento 

nacional, o que implicava, necessariamente, o domínio da energia nuclear para a produção de 

eletricidade e superação dos bloqueios a esse domínio por parte das potências hegemônicas” 

(FREIXO; SENRA; 2016; p.123).  

 Este trabalho compreendeu o ano de 1945 como o marco inicial do programa 

nuclear brasileiro, mesmo que neste período o país tenha operado, somente, como exportador 

de insumos para o Projeto Manhattan. A temática nuclear no Brasil, historicamente, dividiu 

opiniões no âmbito doméstico e causou desconfiança em relação aos países vizinhos, 

principalmente a Argentina. Durante a década de 1970, enquanto a Argentina mantinha uma 

usina nuclear em Pilcaniyeu, no sul do país, o Brasil firmava o Acordo sobre Cooperação dos 

Campos dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear com a República Federal Alemã (1975). O 

acordo ficou conhecido como “Acordo Nuclear Brasil Alemanha” e aumentou a tensão entre os 

vizinhos. Durante a década de 1990 a relação bilateral Brasil-Argentina mudou seu status de 

países concorrentes para parceiros nos âmbitos comerciais e nuclear. E dentro do país se iniciou 

o processo de abertura comercial e, principalmente, o trabalho conjunto do setor político e da 

elite empresarial brasileira de mostrar ao mercado externo que o país havia se tornado uma 

democracia consolidada e consequentemente segura e atrativa para investimentos externos. 

Na busca de responder os questionamentos propostos no início deste capítulo, este 

trabalho buscou analisar as posturas adotadas pelos presidentes brasileiros e personalidades 

centrais em seus governos, no período de 1990 até 2010. Como o diplomata Marcos Azambuja, 

que atuou como embaixador brasileiro na França de 1997 até 2003. Para ele, o Brasil nunca 

teve reais motivos para investir em armamento nuclear, “não temíamos ações agressivas de 

reais ou potenciais adversários” (AZAMBUJA, 2011, p. 3). Mesmo a rivalidade com a 

Argentina nunca foi tão intensa a ponto de permitir que se criassem, com credibilidade, cenários 
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em que os dois países pudessem chegar a um enfrentamento com armas nucleares 

(AZAMBUJA, 2011, p. 4). Porém, este discurso é cabível dentro do contexto da década de 

1990, uma década marcada pela abertura econômica e de busca pela consolidação da 

democracia, bandeiras defendidas pelos governos de Collor e FHC. 

Azambuja, assim como Cardoso, durante sua gestão (1995-2003) manteve seu 

discurso sobre a questão nuclear brasileira alinhado com a necessidade de inserção do Brasil no 

Tratado e consequentemente, no Sistema Internacional. Diferente do governo Lula (2003-

2010), que assim como o governo FHC reconheceu a ausência de empenho por parte dos países 

armados nuclearmente em tornarem o mundo uma zona livre de armamento atômico, o fez de 

forma mais assertiva e investiu em tecnologia estratégica dentro do país, além de mediar 

questões sensíveis ao redor do globo. Em 2008, por exemplo, Sérgio Rezende, na época 

ministro da Ciência e Tecnologia afirmou que “o programa nuclear brasileiro passou a ser 

discutido de maneira mais aberta dentro do governo (...) Estamos em um processo de 

intensificação da produção do combustível nuclear. Em 2010, teremos condições de ter domínio 

completo de todo o ciclo”3. 

A análise histórica presente no trabalho se deu através de pesquisa bibliográfica 

e documental, uma vez que tratados e acordos firmados entre o Brasil e demais países e 

organizações internacionais são indispensáveis para a compreensão do tema proposto. Notícias 

veiculadas pelos grandes jornais e revistas nacionais e internacionais também foram utilizadas 

como fontes bibliográficas desta pesquisa, posto que, de acordo com os autores Raquel Boing 

Marinucci (2008), Antonio Albino Canelas Rubim (2000), Mauro P. Porto (2004) e Eytan 

Gilboa (2002) a mídia pode agir como veículo de informação, principalmente dentro e entre 

regimes democráticos. Marinucci (2008) destaca o papel da mídia na relação com a política, já 

que estes veículos auxiliam na construção da opinião pública, fator importante para o jogo 

político em um Estado democrático uma vez que é um dos canais para a população influenciar 

nas diretrizes sociais, além de ser a mídia um instrumento de soft-power4. Já Porto (2004) 

defende que a mídia auxilia na construção de enquadramentos que auxiliam as pessoas a 

compreender o que está ocorrendo no mundo, como explica: 

 

 
3 Disponível em:< https://economia.uol.com.br/ultnot/valor/2008/05/08/ult1913u88192.jhtm> Último acesso em: 

15 de junho de 2019. 
4 O conceito de “Soft-Power” foi desenvolvido por Joseph Nye e tornou-se parte da teoria das Relações 

Internacionais e de estratégias políticas. O autor defende que o poder, enquanto conceito básico, é o ato de 

influenciar um ator a agir da forma que você gostaria que ele agisse sem utilizar força bruta ou recompensas 

financeiras. A forma de convencimento seria o cooptar a desejar o mesmo que você através de ideias, cultura ou 

marketing. 

https://economia.uol.com.br/ultnot/valor/2008/05/08/ult1913u88192.jhtm
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Tendemos a perceber os eventos e situações de acordo com enquadramentos que nos 

permitem responder à pergunta: “O que está ocorrendo aqui?”. Neste enfoque, 

enquadramentos são entendidos como marcos interpretativos mais gerais, construídos 

socialmente, que permitem às pessoas dar sentido aos eventos e às situações sociais. 

No campo dos estudos de comunicação, a primeira aplicação mais relevante do 

conceito de enquadramento foi o livro Making news, da socióloga Gaye Tuchman 

(1978). Baseada no enfoque desenvolvido por Goffman (1986), Tuchman argumenta 

que as notícias impõem um enquadramento que define e constrói a realidade. Ao 

ressaltar como o poder político pode ser reforçado pela forma através da qual o 

conhecimento é enquadrado, a autora sugere que notícias são “um recurso social cuja 

construção limita um entendimento analítico da vida contemporânea” (1978, p. 215) 

(PORTO, 2004, p. 79) 

 

Já para Rubim (2000), comunicação e política se envolvem de forma pluridisciplinar, 

uma vez que, dentro da avaliação do autor, a análise da política, da economia e da cultura passa 

necessariamente pelo estudo da comunicação. Como já assinalado, foi necessário durante a 

pesquisa estudar discursos, uma vez que o trabalho despendeu grande atenção aos tomadores 

de decisão frente ao governo no período analisado. Olhar academicamente para as falas de 

personalidades envolvidas nas conjunturas políticas da época torna-se relevante para a Política 

Externa uma vez que ao produzir o seu discurso, a persona em questão assume uma posição 

histórica e social, o que evidencia a sua posição ideológica. O sujeito seleciona o que deve ser 

comunicado e assim estabelece valores e formas linguísticas que são classificadas como 

formação discursiva (CHARAUDEAU,2008).  

Dentre as principais personalidades analisadas estão tanto o ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso quanto o ex-presidente Lula e as lideranças do Itamaraty na época 

compreendida. Os estudos dos discursos serviram como fontes de análise das intenções do país 

em determinada época, como por exemplo, foi possível encontrar o posicionamento crítico do 

Brasil no que tange o armamento nuclear no seguinte trecho do discurso de Lula na sessão de 

abertura do 3º Fórum Mundial da Aliança de Civilizações – Rio de Janeiro, em 2010: 

Defendemos um planeta livre de armas nucleares e o pleno cumprimento, por todos 

os países, das determinações do Tratado de Não Proliferação. Acreditamos que a 

energia nuclear deve ser um instrumento para a promoção do desenvolvimento, não 

uma ameaça. Temos sólidas credenciais para exigir o desarmamento. O Brasil é um 

dos poucos países a consagrar, em sua Constituição, a proibição de produzir e de usar 

armas nucleares. A América Latina e o Caribe formam a primeira zona 

desnuclearizada do Planeta. A existência de armas de destruição em massa torna o 

mundo mais inseguro. Os arsenais nucleares são peças ultrapassadas e obsoletas de 

um tempo, já superado, de equilíbrio do terror (LULA,2010). 

 

O discurso do ex-presidente faz referência ao Tratado de Tlatelolco (1967), onde há 

a proibição de criar armas nucleares no Caribe e na região da América Latina, Tratado no qual 

o Brasil é signatário desde o governo de Marechal Costa e silva. Outra menção realizada por 

Lula cabe ao contexto jurídico doméstico, uma vez que a Constituição Federal de 1988, proíbe 

a utilização de energia nuclear para fins militares, como consta no Art. 21 – XXIII ”a) toda 
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atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante 

aprovação do Congresso Nacional ” (p. 27).  

  É claro que, durante ambas as gestões presidenciais analisadas, o Brasil reconheceu a 

importância do TNP para o Sistema Internacional. Porém, foi durante a gestão petista que o 

país passou a questionar de forma enfática a oligarquia nuclear vigente e como esta confrontava 

as aspirações brasileiras, enquanto potência média de se projetar grande potência no cenário 

global. Compreende-se por potência média, a classificação utilizada pela ONU, durante a 

década de 1960, para distinguir países "capazes de exercer um grau de força e influência não 

encontrada nos pequenos poderes "(PATIENCE, 2013, p. 215) durante a Guerra Fria. Três 

fatores foram considerados na formulação conceitual: primeiro foi percebida a capacidade 

desses países agirem em conjunto, além de seus posicionamentos frente ao controle exercido 

pelas grandes potências e a influência individual de cada um. (PATIENCE, 2013).  Dentre as 

principais aspirações brasileiras neste período, estava a conquista de um assento permanente no 

Conselho de Segurança da ONU, onde hoje estão os cinco países reconhecidamente armados 

atomicamente: França, Reino Unido, China, Rússia e Estados Unidos, já que o TNP estabelece 

como legítimos os Estados que realizaram seus testes até 1967. 

Para ser capaz de analisar e problematizar estas questões e atingirmos os objetivos 

propostos, este trabalho foi dividido em três capítulos. No primeiro procuramos descrever o 

regime de não proliferação nuclear, seus tratados e agências reguladoras, além de contextualizar 

historicamente o caminho percorrido pelo Brasil no que tange a temática, até o processo de 

redemocratização do país, ao final da década de 1980. O ano de partida foi 1945, com o ataque 

norte-americano as cidades japonesas de Hiroshima e Nagazaki, pondo fim a Segunda Guerra 

Mundial e dando início ao conflito geopolítico-ideológico conhecido como Guerra Fria, que 

culminou com a bipolaridade do globo e maiores investimentos em tecnologia atômica. O 

trabalho também considerou o ano de 1945 como o início da jornada brasileira no que compete 

a tecnologia de enriquecimento de urânio, já que neste ano o país exportou insumos para que 

os EUA pudessem desenvolver seu arsenal. 

No segundo capítulo, trabalhamos as questões propostas, mas primeiro, realizamos a 

contextualização da economia nacional nos primeiros anos da redemocratização e como o 

governo de Fernando Collor de Mello iniciou novo projeto neoliberal. Porém, a saída prematura 

de Collor do poder somado as suas errôneas abordagens no setor econômico do país e os 

diversos escândalos que rondavam sua imagem e a de sua cúpula aumentaram a instabilidade 

política e econômica do Brasil, que já travava uma árdua luta contra a inflação e planos 
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monetários fracassados desde a gestão Sarney. Com isso, adentramos o governo Cardoso, antes 

de tudo, apresentando a personalidade e sua trajetória política, assim como seu cálculo político 

para a questão atômica e sua relação com os Estados Unidos, na busca de compreender as 

motivações que o levaram a aderir ao TNP em 1998. 

No capítulo três buscamos analisar os anos de governo Lula, bem como apresentar alguns 

dados da trajetória política e pessoal do ex-presidente e do Partido dos Trabalhadores (PT). 

Neste capítulo coube a explanação de sua política externa, seus investimentos na área nuclear 

brasileira e seu trabalho internacional crítico ao status quo vigente. Neste capítulo também foi 

explicado por quais razões o país não aderiu ao PA e qual embasamento teórico foi considerado 

para que partíssemos da premissa de que as diretrizes de Lula para o país eram pautadas no 

nacionalismo, e sendo assim, a cúpula diplomática de seu governo buscou formular um projeto 

político novo que equilibrasse os interesses nacionais equalizados aos novos cenários 

internacionais trazidos pelos anos 2000.  
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Capítulo 01 

 

O Regime de Não Proliferação Nuclear e a Experiência Brasileira: um breve resumo. 
 

A morte caiu do céu, e o mundo foi modificado. Um flash de luz e uma parede de fogo 

destruíram uma cidade e demonstraram que a humanidade possuía uma forma de 

destruir a si mesma. A revolução científica que levou à divisão de um átomo requer 

também uma revolução moral. Pode ser que não consigamos eliminar a capacidade 

humana de provocar o mal. Então, as nações e alianças que formamos devem ter 

instrumentos para se defender. Mas, entre as nações, como a minha, que têm um 

estoque de armas nucleares, é preciso ter coragem para escapar da lógica do medo e 

perseguir o mundo sem elas. Temos a responsabilidade compartilhada de olhar 

diretamente no olho na história e questionar o que deve ser feito para evitar um novo 

sofrimento como aquele (BARACK OBAMA, 27/05/2016, Hiroshima, Japão).  

 

O ano de 1945 é marcado pelo desfecho da Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939, 

que opôs os países Aliados aos países do Eixo5. Foi em agosto daquele ano que os Estados 

Unidos, provou ao mundo seu poderio radioativo, ao lançar sobre as cidades japonesas de 

Hiroshima, em 06 de agosto, e três dias mais tarde em Nagasaki duas bombas de fissão nuclear, 

um mês após explodir o primeiro artefato atômico no deserto do Novo México, em 16 de julho. 

 A demonstração de força desencadeou um efeito dominó que resultou, quatro anos 

mais tarde, no alcance da União Soviética de seu amadurecimento nuclear com a explosão da 

bomba RDS-1 (Reaktivnyi Dvigatel Specialny) apelidada pelos estadunidenses de Joe I, uma 

alusão ao líder soviético Josef Stalin, no Cazaquistão. Com potência de aproximadamente 22 

quilotons o artefato nuclear soviético era similar ao utilizado pelos norte-americanos em 

Nagasaki, chamada de Fat Man por seu formato e peso de cerca de 4.500 kg e 21 quilotons.  

 A corrida nuclear travada entre as duas potências não era exclusiva, já que o domínio 

do uso nuclear para fins militares foi conquistado também pelo Reino Unido, em 1952, França, 

em 1960, e seguidos pela China em 1964.  Como ilustrado pela imagem a seguir, os EUA e a 

União Soviética realizaram mais de 200 testes com artefatos nuclear entre os anos de 1945 e 

1980, de acordo com a Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes (CTBTO)6. 

 
5 Países que compunham o Eixo: Alemanha, Itália, Japão, Romênia, Bulgária e Hungria versus países chamados 

de Aliados: Estados Unidos, França, Reino Unido, União Soviética, China, Brasil, Bélgica, México, Polônia, 

Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca, Noruega, Grécia, Países Baixos e União Sul-Africana (atual África 

do Sul). 
6 O CTBT foi, em 24 de setembro de 1996, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, 

aberto para assinatura com o compromisso de “cada Estado Parte compromete-se a não realizar nenhuma explosão 

experimental de armas nucleares ou qualquer outra explosão nuclear e a proibir e impedir qualquer explosão 

nuclear em qualquer lugar sob sua jurisdição ou controle” (Artigo I). A partir deste tratado em 1997 foi estabelecido 

em Viena, na Áustria a sede Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes. O tratado original está 

disponível em:< https://www.ctbto.org/the-treaty/treaty-text/ > Último acesso em: 02 de abril de 2019. 

https://www.ctbto.org/the-treaty/treaty-text/


9 
 

A França realizou 45 testes no mesmo período, seguida do Reino Unido com cerca de 20 testes, 

e a China. No caso chinês, devido a menor transparência e acesso de informações, levou a 

agência a estimar 20 testes neste período. 

 

Figura 1:  Locais da superfície terrestre onde China, URSS, França, Reino Unido e Estados 

Unidos realizaram testes nucleares de 1945 até 1980.  

 

 

Fonte: Imagem retirada da rede BBC News, publicada em 09 de junho de 20097. 

 

Tabela 1: Estimativa de mortos nas cidades Hiroshima e Nagasaki em 1945. 

Cidade: Estimativa populacional na hora 

do ataque: 

Número estimado de 

mortos: 

Hiroshima 340.000 – 350.000 pessoas 90.000/166.000 pessoas 

Nagasaki 250.000 – 270.000 60.000/ 80.000 

pessoas 

Fonte: Dados retirados da Radiaction Effects Research Fundation com tradução livre apud BUSSINGER,2014). 

 

Tabela 2: Características e efeitos das bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. 

 
7 Gráfico disponível em: < http://news.bbc.co.uk/2/hi/8091579.stm > Último acesso em 02 de abril de 2019. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8091579.stm
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Fonte: OKUNO, 2015. 

Logo, o ano de 1945 promoveu ao debate acerca da questão nuclear lugar de destaque 

dentro das agendas de defesa e segurança das nações. O fato é que os países perceberam no 

poderio nuclear uma ferramenta de dissuasão. Segundo o professor emérito de estudos da guerra 

na King’s College London, Lawrance Freedman, a dissuasão está preocupada com as tentativas 

deliberadas de manipular o comportamento de outros atores através de ameaças condicionais 

(p.6, 2004).  

O contexto da Guerra Fria, período compreendido de 1945, fim da 2° Guerra Mundial 

até dezembro de 1991 com a renúncia de Mikhail Sergeevitch Gorbatchov, líder da então União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e a dissolução da mesma, pode ser compreendida 

como uma disputa geopolítica-ideológica entre os dois maiores players do Sistema 

Internacional pós Segunda Guerra Mundial. A URSS e EUA não chegaram a um enfrentamento 

bélico direto. Porém, produziram uma divisão bipolar no globo e patrocinaram diversos 

conflitos e posicionamentos políticos, principalmente em países em desenvolvimento. Como 

explica o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Eiiti Sato: 

A Guerra Fria foi, ao longo de quatro décadas, ao mesmo tempo, produto de uma 

época e também justificativa para a ação política. Estratégias de segurança, programas 

internacionais de cooperação técnica e econômica e até mesmo disputas políticas 

dentro dos países geralmente eram consideradas a partir do entendimento da Guerra 

Fria como um referencial importante, às vezes central, nos processos de tomada de 

decisão. Em consequência, o seu desaparecimento trouxe também, para os analistas, 

a tarefa de encontrar novas explicações para as possíveis forças que moveriam a 

política internacional.” (SATO, 2000, p. 140). 

Foi durante este período que a questão nuclear gerou maior tensão mundial. O maior 

risco, vigente na sociedade internacional, era um inesperado ataque, segundo Thomas Graham 

(2004), somados, Estados Unidos e a URSS chegaram a acumular 60.000 ogivas nucleares. Foi 

principalmente na década de 1960, quando Estados Unidos e União Soviética perceberam o 
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poder bélico nuclear que haviam alcançado e o risco para o mundo caso ambos conflitassem 

entre si que os acordos de redução de arsenais foram iniciados. O alerta veio com a Crise dos 

Mísseis de Cuba (1962), também conhecida como Crise de Outubro, quando o mundo chegou 

perto de uma disputa nuclear. “A questão da instalação dos mísseis balísticos de médio alcance 

soviéticos em Cuba e a crise que esta gerou é talvez a representativa do momento de maior 

tensão nas relações bilaterais” (FREIRE, 2012, p. 55).  

As tensões perduraram por 13 dias a contar do dia 16 de outubro, quando o 35° 

presidente dos EUA, John F. Kennedy (JFK) declarou ter em sua posse imagens de mísseis 

teleguiados e bombardeiros médios nucleares, de fabricação soviética (R-12 Dvina e R-14 

Chusovaya.), sendo instalados em território cubano, com capacidade de atingir parte do 

continente americano (do Canadá ao nordeste brasileiro) posicionados a 145 quilômetros da 

costa do estado estadunidense da Flórida. Assim sendo, o governo estadunidense invocou o 

Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR)8 e da Carta das Nações Unidas9, uma 

vez que, de acordo com o Artigo 3°: 

 

As Altas Partes Contratantes concordam em que um ataque armado, por parte de 

qualquer Estado, contra um Estado Americano, será considerado como um ataque 

contra todos os Estados Americanos, e, em consequência, cada uma das ditas Partes 

Contratantes, se compromete a ajudar a fazer frente ao ataque, no exercício do direito 

imanente de legítima defesa individual ou coletiva que é reconhecido pelo Artigo 51 

da Carta das Nações Unidas (ARTIGO 3° TIAR, 1947). 

  

A chancelaria norte-americana solicitou o comparecimento dos embaixadores 

brasileiros Roberto de Oliveira Campos e Ilmar Penna Marinho, além de outros diplomatas 

latino-americanos e representantes da OTAN10 à sede do Departamento de Estado, em 

Washington. Na ocasião, o governo Kennedy anunciou oito medidas a serem adotadas 

imediatamente tanto por seu governo quanto por seus aliados, em resposta a investida cubana, 

sendo estas: 

(1)Uma estrita quarentena – eufemismo utilizado para mascarar o bloqueio naval 

– de todos os navios que se dirijam a Cuba com material militar de natureza 

 
8 Tratado de defesa mútua assinado em 02 de setembro de 1947 na cidade do Rio de Janeiro e registrado no âmbito 

da ONU em dezembro do mesmo ano.  Foram membros originais: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Bahamas, 

Costa Rica, Honduras, Panamá, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Haiti, Uruguai, Trindad e Tobago, Peru, 

Paraguai, República Dominicana, Bolívia, México e Venezuela. Link de acesso ao documento original disponível 

na bibliografia. 
9 A Carta das Nações Unidas ou Carta de São Francisco foi assinada em 26 de junho de 1945, na cidade californiana 

de São Francisco e é considerado o embrião da Organização das Nações Unidas. Na legislatura Brasileira a carta 

foi inserida através do decreto n° 19.841, em 22 de outubro de 1945. O documento está disponível na bibliografia. 
10 Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) é uma aliança militar assinada em 04 de abril de 1949. 

Com sede na Bélgica, a organização conta com 29 Estados membros. Informações retiradas do site oficial da 

organização. Disponível em:<> Último acesso em: 29 de julho de 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/R-12_Dvina
https://pt.wikipedia.org/wiki/R-14_Chusovaya
https://pt.wikipedia.org/wiki/R-14_Chusovaya
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ofensiva, podendo se estender a medida a cargas de outra ordem, se assim for 

necessário (...)(2) Intensificar a vigilância aérea sobre Cuba; o que significava 

uma clara violação do espaço aéreo cubano por aviões espiões U-2 norte-

americanos e a eventual derrubada desses por baterias antiaéreas cubanas ou 

soviéticas. (3) O estabelecimento do princípio de que qualquer ataque de foguetes 

teleguiados contra os EUA ou qualquer outro país do continente americano 

passaria a ser considerado como um ataque da União Soviética contra os Estados 

Unidos, o que implicaria uma retaliação imediata contra a União Soviética. (4) A 

evacuação do pessoal civil da base norte-americana de Guantánamo. (5) O pedido 

imediato de reunião de consulta da Organização dos Estados Americanos, nos 

termos dos artigos seis e oito do Tratado Interamericano de Assistência 

Recíproca. Cumpre adiantar que a intenção de Washington era aprovar 

imediatamente no foro hemisférico uma declaração recomendando aos Estados 

membros adotar todas as medidas, individual ou coletivamente, inclusive o uso 

da força, que eles considerassem necessárias para assegurar que o governo de 

Cuba não pudesse continuar recebendo das potencias socialistas material militar, 

cargas nucleares e outros suprimentos susceptíveis de ameaçar a paz e a 

segurança no continente, bem como prevenir que os mísseis em Cuba com 

capacidades ofensivas se tornassem ameaças operativas contra os países 

americanos removendo-os daquela ilha (...) (6) Convocar uma reunião de 

emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas a fim 

de estudar a situação e recomendar a desmontagem e a retirada das instalações de 

natureza ofensiva em Cuba. (7) A expedição de mensagem ao premier Nikita 

Kruschev demandando seus bons ofícios e apelando-o para lograr a eliminação 

da – suposta – ameaça soviética em Cuba e, nos fatos, atribuíndo-lhe a maior 

parte da responsabilidade da crise e suas consequências. Cumpre acrescentar que 

essa foi a primeira das 24 cartas trocadas entre ambos governantes de outubro a 

dezembro de 1962.7 (8) (...) a retirada prévia e incondicional dos mísseis 

soviéticos já instalados em Cuba como condição inicial para outros acertos com 

Moscou e com Havana (ÁVILLA, 2012, p. 364).  

 

 Cabe sinalizar que o hostil cenário orquestrado entre Cuba e a URSS, liderado pelo então 

ministro da defesa soviético, o marechal Rodion Malinovsky, e pelo marechal Sergei Biryuzov, 

chefe das forças estratégicas soviéticas, era na verdade uma resposta ao episódio conhecido 

como Invasão da Bacia dos Porcos, em abril de 1961, e a operação Mangusto, formulada em 

novembro do mesmo ano, pelos Estados Unidos. Ambas ações possuíam o intuito de derrubar 

o governo socialista instaurado por Fidel Castro em janeiro de 1959 em resultado da Revolução 

Cubana.  

Em “A Era dos Extremos” (1994) Eric Hobsbawm afirma que a principal preocupação 

das duas potências, durante a Crise dos Mísseis, era impedir que atitudes belicosas fossem 

compreendidas como ações de guerra e com isso, ambos Estados conseguiram manter “uma 

paz fria” (p. 180), já que nenhum armamento nuclear foi empregado e os maiores impactos 

gerados pela Guerra Fria foi no âmbito político internacional. Para o autor três aspectos da 

política internacional haviam sido modificados pela Guerra Fria: o primeiro foi a eliminação 

dos conflitos antecedentes a Segunda Guerra Mundial. O segundo aspecto foi o congelamento 

do panorama global, que segundo o autor, teria gerado estabilidade já que conflitos diretos entre 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eric_Hobsbawm
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os países poderiam acarretar conflitos diretos entre os EUA e a URSS e consequentemente 

emprego de armamento atômico, como explicado: 

 

A Alemanha era o exemplo mais óbvio. Durante 46 anos permaneceu dividida — de 

facto, se não, por longos períodos, de jure — em três setores: a Ocidental, que se 

tornou a República Federal em 1949; a do meio, que se tornou a República 

Democrática Alemã em 1954; e a Oriental, além da linha do Oder-Neisse, que 

expulsou a maioria de seus alemães e se tornou parte da Polônia e da URSS. O fim da 

Guerra Fria e a desintegração da URSS reuniram os dois setores ocidentais e deixaram 

as partes da Prússia oriental anexadas à URSS soltas e isoladas, separadas do resto da 

Rússia pelo agora independente Estado da Lituânia. Isso deixou os poloneses com 

promessas alemãs de aceitar as fronteiras de 1945, o que não os tranqüilizou. 

Estabilização não significava paz. Exceto na Europa, a Guerra Fria não foi uma era 

em que se esqueceu a luta. Dificilmente houve um ano entre 1948 e 1989 sem um 

conflito armado bastante sério em alguma parte. Apesar disso, os conflitos eram 

controlados, ou sufocados, pelo receio de que provocassem uma guerra aberta — isto 

é, nuclear — entre as superpotências (1994, p. 198). 

 

 O terceiro e último fator foi o resultado da corrida armamentista protagonizada pelas 

duas potências e acompanhada pelos principais players da Ordem Internacional que colocou no 

mundo uma quantidade de “armas num grau que desafia a crença” (HOBSBAWM,1994, p.199). 

Como mencionado anteriormente, foi durante o período da Guerra Fria que o Brasil ampliou 

seus investimentos no campo nuclear para fins militares. Não é incomum encontrar autores que 

colocam o início da jornada nuclear brasileira no começo da década de 1940. Porém, este 

trabalho compreende que até o início dos anos 1950 o programa nuclear brasileiro possuía 

caráter exportador,  já que foi em 1946 que o Almirante Álvaro Alberto de Motta e Silva, 

“representante brasileiro na Comissão das Nações Unidas para a Energia Atômica, envia um 

documento com 10 pontos para a criação de um programa nuclear brasileiro” (PATTI, 2014, p. 

não paginado) sendo estas as seguintes recomendações para os rumos do desenvolvimento 

nuclear brasileiro: 

a)nacionalização de todas as minas de material aproveitável na energia atômica, 

que é especialmente de tório e urânio; b) imediata revisão das concessões dessas 

minerações, enquanto não se pratica o item a, no Brasil, como medida 

complementar no controle da exportação, ora executado sob tão bons auspícios; 

d) vantagens às firmas idôneas para montarem as primeiras usinas para 

tratamento químico de minérios; e) intensificação imediata das atividades 

científicas, com montagem de centros de cultura e pesquisas especializadas; f) 

formação urgente de técnicos nos grandes centros estrangeiros; g) fundação do 

Conselho Nacional de Pesquisas, para fomentar e coordenas as atividades 

científicas e técnicas; h) escolha de pessoal idôneo para ser, imediatamente, 

encaminhado ao estrangeiro, para aperfeiçoamento e outras funções; i) instituição 

de uma Comissão Nacional de Energia Atômica, nos moldes do projeto elaborado 

e entregue ao Ministério de Relações Exteriores; j) proibição imediata de 

transmissão de propriedades das concessões e das minas, enquanto não se torne 

efetiva a nacionalização prevista no item a (MISSAGIA,2014,p. 67). 
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  O país, como alertado por Patti (2014), detém “a sexta reserva de urânio do mundo” 

(PATTI, 2014) e forneceu matéria prima para o Projeto Manhattan, como aponta Ana Maria 

Ribeiro de Andrade (2007):“o Acordo Atômico Brasil - Estados Unidos (1945), de caráter 

secreto, pelo qual o Brasil se comprometia a vender exclusivamente àquele país e durante três 

anos 5.000 toneladas anuais de monazita.” Mesmo após a finalização do prazo acordado o Brasil 

não interrompeu as exportações, segundo Missagia (2014), de 1948 a 1951, 5.860 toneladas 

foram exportadas, sem renovação do acordo comercial entre as partes. As exportações de 

insumos atômicos para os EUA não foram percebidas de forma positiva por toda classe 

governamental da época. Uma parcela das forças armadas brasileiras e da classe política foram 

contrárias a formulação do acordo, uma vez que percebiam o potencial do tório presente na 

monazita.  

Segundo Dagoberto Salles, à medida que os órgãos responsáveis pela salvaguarda dos 

interesses brasileiros tomaram ciência dos termos do Acordo, eles passaram a 

questionar sua viabilidade. Assim, em 27 de agosto de 1946, a secretaria do Conselho 

de Segurança Nacional (CSN) enviou um memorando secreto ao presidente Dutra, 

propondo que esse pacto fosse denunciado. Posteriormente, o deputado José Maria 

Crispim propôs o Projeto de Lei n.º 418/47, proibindo a exportação da monazita. No 

mesmo caminho foi a iniciativa de criar a Comissão de Estudos e Fiscalização de 

Materiais Estratégicos (CEFME), que funcionava junto a Secretaria- Geral do 

Conselho de Segurança Nacional desde 20 de fevereiro de 1947. Esta Comissão 

também contava com o apoio do Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM) (MISSAGIA,2014, p. 64).  

 

 Caberia a Comissão de Estudos e Fiscalização de Materiais Estratégicos (CEFME) 

harmonizar os interesses dos grupos favoráveis as ações políticas adotadas pelo Ministério das 

Relações Exteriores com o grupo contrário, e assim previa a estipulação de cotas anuais fixas 

para a exportação de monazita, ilmenita e zirconita. A proposta não logrou êxito, mas apesar 

disso, constituiu uma das primeiras tentativas de se instituir uma política para os minerais físseis 

no Brasil, além de demonstrar consideráveis traços de nacionalismo dentro de uma parcela 

significativa da classe governamental da época. 

A areia monazita só é encontrada no Brasil (em maior quantidade no Espírito Santo), 

Índia, África do Sul e Madagascar. Na década de 1940, cientistas estadunidenses descobriram 

que era possível usar o tório, composto encontrado na monazita, para produzir urânio-233, que 

serve tanto para reatores nucleares quanto para bombas, mesmo sendo inferior quando 

comparado ao urânio-235, utilizado na bomba de Hiroshima, era mais viável de se obter, já que 

podia ser extraído da areia radioativa. Portanto, em fevereiro de 1944, o então secretário de 

Estado dos EUA, Corden Hull, veio ao Brasil, representar o general Leslie Groves, diretor do 

Projeto Manhattan, em uma reunião com o presidente Getúlio Vargas, para garantir a 
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exportação exclusiva, uma vez que se desconfiava de que tanto a Alemanha quanto a URSS 

realizavam experiências com tório. 

Foi graças a este projeto, formulado pelos EUA e apoiado pelo Canadá e Reino 

Unido, que as bombas utilizadas em 1945 foram possíveis, e apenas após a brutal confirmação 

do sucesso tecnológico estadunidense com o caso japonês, que o Brasil passou a considerar a 

utilização de suas reservas para uso próprio. Após firmar acordos similares com outras nações 

também exportadoras de material radioativo os Estados Unidos propuseram “o Relatório 

Acheson-Lilienthal. O tratado defendia a necessidade de instituir uma autoridade de 

Desenvolvimento Atômico para controlar a prospecção, mineração e beneficiamento de urânio 

e tório; o enriquecimento de urânio; a operação de reatores produtores de plutônio e de 

instalações para a separação e extração de plutônio; e a pesquisa e desenvolvimento de artefatos 

explosivos nucleares “(ANDRADE,2007)”.  

Seguindo o Relatório Acheson-Lilienthal, os norte-americanos lançaram o Plano Baruch 

durante a primeira reunião da Comissão de Energia Atômica das Nações Unidas (CEANU), em 

junho de 1946. O plano recebia apoio canadense e do Reino Unido e propunha a criação de um 

instituto internacional regulamentador para questões atômicas, troca de informações entre as 

nações no que tangia a tecnologia atômica para fins pacíficos e instituição de medidas eficazes, 

por meio de inspeção, que protegeria os Estados signatários contra os riscos de violações e 

evasões. A proposta estadunidense foi recebida com desconfiança por alguns países, incluindo 

a União Soviética, e tornou evidente que os Estados Unidos buscavam uma monopolização da 

tecnologia nuclear. Com isso, o “debate na Comissão de Energia Atômica da ONU foi acirrado 

durante mais de duzentas sessões realizadas entre 1946-1948” (ANDRADE,2007). 

 

1.1 Brasil de 1950 à Constituição de 1988: tentativas de desenvolvimento atômico, 

rivalidade Argentina e proibição constitucional. 

 

Os anos de 1950 começaram para o Brasil com o retorno de Getúlio Dornelles Vargas ao 

poder, porém, com o contexto internacional modificado, o país não ocupava mais lugar de 

destaque na agenda estadunidense, como ocorrera durante a Segunda Guerra Mundial11. 

 
11 De 1937 até 1946 o Brasil foi governado por Vargas sob o modelo titulado Estado Novo, de caráter nacionalista, 

autoritário, capitalista e anticomunista. Embora Vargas e seu modelo de governança estatal tivessem afinidades com o 

fascismo, o país aderiu a Carta do Atlântico, em 1941. Em represália, navios comerciais brasileiros foram atingidos por 

militares alemães e a opinião pública brasileira passou a pressionar Vargas para sair da neutralidade e responder as ações. 

Simultaneamente, os EUA pressionavam o Brasil a aderir a campanha dos Aliados em troca de investimentos e a romper 

relações diplomáticas com o Japão, Itália e Alemanha. O incentivo norte-americano não era exclusivo ao Brasil, mas sim, 

para a região da América Latina, que se configurava como uma zona estratégica norte-americana. Já na década de 1950, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%AA_de_Energia_At%C3%B4mica_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
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Vargas, quando retorna ao governo em 31 de janeiro de 1951, diferente de seu antecessor, 

Eurico Gaspar Dutra, adotou posições nacionalistas e buscou, mesmo alinhado aos EUA, por 

ganhos reais para o Brasil. O político se encaixava dentro do “bloco mental do paradigma 

desenvolvimentista” (CERVO,2008, p.73).  

O viés desenvolvimentista, segundo Amado Cervo (2008), ocorreu de 1930 até 1989, 

onde os primeiros dez anos de implementação abrangeram a América Latina como um todo, já 

que havia traços comuns na região do novo modelo de inserção internacional. Segundo o autor, 

nesse momento os líderes governamentais da região romperam com a “diplomacia da 

agroexportação” e buscavam nova funcionalidade para o Estado. Porém, foi durante os anos de 

1950 e 1980 que o paradigma penetrou de forma mais assertiva a opinião pública brasileira e 

sua classe política, já que durante os governos de Gaspar Dutra o vínculo político e econômico 

com os EUA ainda era demasiadamente estreito. Portanto, além de Vargas, o paradigma 

desenvolvimentista também abraça outros políticos brasileiros, sendo estes: Juscelino 

Kubitschek e Ernesto Geisel, já que em ambos os casos, os governos mencionados buscaram a 

implantação do setor industrial, investiram na expansão da infraestrutura brasileira, apostaram 

no nacionalismo econômico, com mecanismos de centralização dos recursos financeiros e 

perceberam o Estado como guardião dos interesses nacionais. 

Na busca de aquecer a indústria brasileira e avançar tecnologicamente, em 15 de janeiro 

de 1951, através da Lei nº 1.310, o governo criou o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPQ), 

intitulado desta forma até 1974, na esperança de diminuir o abismo de domínio tecnológico, 

científico e industrial, principalmente no campo nuclear, que os EUA haviam estabelecido em 

relação aos países da América Latina. Após a criação da CNPQ a exploração dos principais 

minérios atômicos passou para a mão do Estado, que proibiu a exportação de tório, a não ser 

com autorização direta do governo12. 

A proposta do conselho seria pautada em uma política autônoma, “apesar da forte 

oposição de uma ala pró-americana existente nos meios científicos e governamentais. Em 1956, 

a Comissão Nacional de Energia Nuclear - a CNEN, desmembrada do CNPQ, assume o 

 
com o regresso getulista ao poder, os esforços estadunidenses voltam-se para a Guerra da Coreia e para a nova divisão 

global com o fim da 2º GM e o início da Guerra Fria. 
12 Durante a Guerra da Coreia o Brasil voltou a exportar areia radioativa para os EUA sob forte pressão norte-

americana e interna, já que uma parte da cúpula governamental queria reter o mineral para uso próprio. A areia 

brasileira fez parte de uma série de 14 testes da chamada Operação TEAPOT, realizada em 1955, em Nevada e 

esteve presente no artefato MET, detonado em torre de 150 metros erguida no deserto. A explosão não logrou o 

êxito desejado, uma vez que alcançou 22 kilotons e não 33 kilotons, que era a potência prevista. Em abril de 2017 

o governo estadunidense liberou imagens inéditas de seus testes para grandes veículos da mídia internacional que 

podem ser encontradas no seguinte link: < https://www.bbc.com/portuguese/internacional-39649402 > Último 

acesso em: 02 de agosto de 2019. 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-39649402
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comando da política nuclear brasileira, em estreita colaboração com a política norte-

americana.” (ARQUIVO PNB,1975). Não há a possibilidade de trabalhar a temática nuclear 

brasileira sem mencionar o Almirante Álvaro Alberto, que trabalhou, após a Segunda Guerra 

Mundial, com a ideia de “compensações específicas”, onde países como o Brasil, detentores de 

matéria prima nuclear, não deveriam exportar tais insumos em transações comerciais, mas sim, 

exigir dos países compradores, intercâmbio tecnológico e auxílio em seu manejo. As 

compensações, expostas pelo Relatório de 19 de julho de 1947 objetivavam:  

a) Preço remunerador, com base necessária, porém, não suficiente; 

b)Representação permanente no Órgão Internacional de Controle; c) Cotas 

preferenciais de energia, resultante das matérias-primas nacionais; d) Instalação, em 

território nacional, de reatores primários (“pilhas” de tório ou de urânio) para produzir 

os chamados “combustíveis nucleares” Urânio-233 e plutônio; e) Instalação, em 

território nacional, de reatores secundários, destinados a produzir energia, à custa dos 

“combustíveis nucleares (MISSAGIA,2014,p.66). 

 

 O almirante, porém, não angariou apoio no âmbito da Comissão de Energia Atômica da 

ONU, uma vez que a Índia, o Canadá e a Bélgica (esta dominava territórios africanos 

exportadores), que assim como o Brasil também exportavam materiais radioativos, acertaram 

acordos internacionais em troca de ganhos exclusivamente financeiros. Após o insucesso de sua 

investida, Álvaro Alberto abandonou seu posto na ONU. 

Existe, atualmente, dentro da academia, a crítica de que, na verdade, o Brasil nunca 

desenvolveu um programa nuclear, de fato, como ilustrado pela autora Gabriela Ferro Firmino 

Batista (2011). Para a autora o Brasil nunca teve uma política nuclear estabelecida. “De acordo 

com Wrobel (2000), a “simples existência de instituições voltadas para a pesquisa e construção 

de know how e tecnologia nuclear não caracteriza por si só uma política nuclear”. Esta deve ter, 

necessariamente, “clareza de propósitos na formulação de objetivos e continuidade em sua 

implantação, os meios devem ser adequados para alcançar os fins propostos, relativa autonomia 

em relação à vida política nacional” (WROBEL, 2000, p.72 apud BATISTA 2011)”. 

Entende-se neste caso por “política nuclear” ou “política atômica”, como encontramos 

em algumas obras, projetos de políticas propostos, pelos setores mais ativamente engajados na 

área nuclear, que se convertem em ações operacionais integradas em todo país para alcançar 

um objetivo comum. Uma possível solução para a falta de integralidade nos objetivos nucleares 

brasileiros seria a criação da, já mencionada, CNEN, com o intuito de estabelecer as bases 

institucionais para o planejamento e implantação de uma política atômica nacional.  

O órgão estaria subordinado diretamente à Presidência da República, seria incumbida da 

centralização das decisões no que tangiam questões nucleares. Porém, segundo Batista (2011) 

o objetivo não foi alcançado e os órgãos que lidavam com essa temática, seja de modo prático 
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como, por exemplo, as universidades e unidades militares, ou seja, na política, não houve uma 

união das forças. Ainda no que tangem críticas à postura brasileira de formulação de uma 

política nuclear coesa Batista afirma: 

 
No plano doméstico, o desejo de manter aberta a possibilidade de capacitação nuclear 

não se traduziu em políticas efetivas e de longo prazo de nuclearização do país. As 

decisões eram tomadas com base em cálculos de curto prazo como resposta aos 

problemas e necessidades imediatas (...). Havia, ainda, o lobby do setor hidrelétrico, 

contrário à utilização da energia atômica para geração de eletricidade; a insatisfação 

dos grupos que perderam influência com o aumento da importância do setor nuclear; 

e grupos de cientistas que se preocupavam apenas com a aquisição de prestígio 

internacional (BATISTA 2011). 

 

 Ainda no âmbito da CNEN, durante o período de redemocratização do governo 

brasileiro, em 1986, o veículo A Folha de São Paulo, denunciou que a autarquia, na época 

subordinada à Presidência da República, “mantinha contas secretas pelas quais circulava verba 

que era aplicada em programas nucleares paralelos. Uma dessas contas era a "Delta Quatro", 

aberta em 1983 e controlada pelo presidente licenciado da Eletronuclear Othon Luiz Pinheiro 

da Silva”13. O vice-almirante do corpo de engenheiros e técnicos navais da Marinha brasileira, 

foi uma figura central no programa nuclear brasileiro, uma vez que liderou o programa secreto 

da Marinha durante as décadas de 1970 e 1980. Foi durante sua gestão que ocorreram pesquisas 

e a construção “de um reator nuclear para o primeiro submarino atômico brasileiro. Além dele, 

também controlava a "Delta Quatro" o então diretor do CNEN Marcos Honaiser.” (FOLHA DE 

SP, 2015). 

Regressando a cronologia estabelecida para o ano de 1953, Vargas autorizou a compra de 

equipamentos com a Alemanha Ocidental de ultra centrífugas para o enriquecimento de urânio 

e uma usina de produção de hexafluoreto de urânio. Porém, as ultras centrífugas, cujas peças 

tinham sido produzidas secretamente por 14 diferentes fábricas, foram apreendidas ainda na 

Alemanha, pelo o brigadeiro inglês Harvey Smith14, expondo o cerceamento tecnológico 

imposto pelos EUA e pelo Reino Unido aos países em desenvolvimento. Já com a França seu 

governo negociou uma usina de produção de dióxido de urânio. Vargas operava em contraste 

com o posicionamento norte-americanista no início de 1950.  

Em 08 de dezembro de 1953, o governo republicano do general e então presidente 

estadunidense Dwight D. Eisenhower apresentava diante da Assembleia Geral das Nações 

Unidas o programa Átomos Para Paz (TEIXEIRA,2007, p.40). O programa propunha a criação 

 
13 Fonte disponível em: <https://m.folha.uol.com.br/poder/2015/07/1662194-diretor-da-eletrobras-controlou-

conta-secreta-de-programa-nuclear.shtml?mobile > Último acesso em: 23 de janeiro de 2019. 
14 Disponível em:< http://www.aben.com.br/Arquivos/603/603.pdf > Último acesso em: 10 de julho e 2019. 

https://m.folha.uol.com.br/poder/2015/07/1662194-diretor-da-eletrobras-controlou-conta-secreta-de-programa-nuclear.shtml?mobile
https://m.folha.uol.com.br/poder/2015/07/1662194-diretor-da-eletrobras-controlou-conta-secreta-de-programa-nuclear.shtml?mobile
http://www.aben.com.br/Arquivos/603/603.pdf
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de entidade própria, vinculada a ONU, para fiscalizar ao redor do mundo a aplicabilidade da 

pesquisa atômica para fins pacíficos. Com sede em Viena, a Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA) foi criada a partir desta iniciativa, em 1957, após finalizarem as discussões 

sobre seu estatuto. Em seu discurso de abertura, Eisenhower assegurava em nome dos EUA e 

“diante do mundo, sua determinação em ajudar a resolver o temível dilema atômico - devotar 

seu coração e sua mente inteiros a encontrar a maneira pela qual a miraculosa inventividade do 

homem não seja dedicada à sua morte, mas consagrada à sua vida.15” (EISENHOWER, United 

Nations General Assembly, 08 de dezembro de 1953).  

Diante da dinâmica da Guerra Fria, o discurso demonstrou para a União Soviética a 

intenção norte-americana de emprego da tecnologia nuclear em caráter dissuasório e não direto 

e não houve por parte de ambas potências a redução imediata de seus arsenais, mas sim, um 

aumento na pressão sobre os países em desenvolvimento para que ficassem fora da corrida. 

Durante o governo de João Fernandes Café Filho (28 de agosto de 1954 até 08 de novembro de 

1955) as iniciativas de desenvolvimento nuclear brasileiro ficaram congeladas, o país volta a 

adotar caráter apenas exportador de insumos, uma vez que Café Filho assinou um acordo com 

os EUA de exportação de areia monazítica em troca de trigo estadunidense. 

As investidas em desenvolver a área é apenas retomada com o governo de Juscelino 

Kubitscheck. O novo presidente instaurou normas onde cabia somente a ele supervisionar todas 

as atividades ligadas à área, “inclusive a futura construção de usinas nucleoelétricas e a 

formação de recursos humanos” (PATTI,2014). Porém, toda atividade nuclear registrada até 

metade da década de 1960 foi voltada à pesquisa, sem caráter militar. 

As mudanças no programa nuclear brasileiro foram sentidas após o golpe civil-militar 

sofrido pelo país em abril de 1964. Durante a gestão do marechal Arthur da Costa e Silva houve 

a elaboração de um plano nuclear a ser seguido pelos presidentes militares para o país. O 

programa foi efetivado em 1971, “quando a CNEN e Furnas assinaram um contrato com a 

companhia norte-americana Westinghouse e a Comissão da Energia Atômica dos Estados 

Unidos USAEC (United States Atomic Energy Commission) para a compra de uma central 

nucleoelétrica e o suprimento do combustível. A primeira usina nuclear brasileira seria alocada 

na praia de Itaorna, em Angra dos Reis (Rio de Janeiro)” (PATTI,2014). Costa e Silva buscou, 

 
15 Tradução livre. Original: “The United States assures you, before the world, of your determination to help resolve 

the dreadful atomic dilemma - to devote your whole heart and mind to finding the way in which man's miraculous 

inventiveness is not dedicated to his death, but devoted to your life”. Discurso original, em inglês, disponível em: 

< https://usa.usembassy.de/etexts/speeches/rhetoric/ikeatoms.htm > Último acesso em: 31 de março de 2019. 

https://usa.usembassy.de/etexts/speeches/rhetoric/ikeatoms.htm
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com a política externa de seu governo, investimentos estrangeiros para o desenvolvimento 

econômico e industrial do país, como exposto por Martins (2015): 

A denominada “Diplomacia da Prosperidade” pautou-se pelo binômio 

“Desenvolvimento e Segurança”, invertendo a ordem do binômio do seu antecessor, 

acreditando assim que somente com o pleno desenvolvimento interno do país chegar-

se-ia à segurança ideal contra o comunismo. (MARTINS, p. 01, 2015).  

 

A abordagem escolhida pelo marechal se aproximou das diretrizes da Política Externa 

Independente (PEI). A iniciativa relacionada a administração de Jânio Quadros, 1961, e João 

Goulart (1961-1964) buscava o desenvolvimento nacional através da abertura de mercados para 

as exportações brasileiras em outros continentes e aproximação de países terceiro-mundistas na 

busca de melhores condições de preços para os produtos exportados, bem como novos mercados 

consumidores dentro desses países. De forma resumida a PEI buscou uma atuação independente 

da dinâmica bipolar da Guerra Fria: URSS versus EUA. O comércio internacional brasileiro 

seria, inicialmente, formulado sem amarras ideológicas. Em 05 de abril de 1967, Costa e Silva 

proferiu, no Palácio do Itamaraty, o discurso “A Diplomacia da Prosperidade”, onde afirmava 

que:  

A política exterior de meu Governo refletirá, em sua plenitude, as nossas justas 

aspirações de progresso econômico e social, nosso inconformismo com o atraso, a 

ignorância, a doença e a miséria — em suma, a nossa decisão de desenvolver 

intensamente o País. Estamos convencidos de que a solução dos problemas do 

desenvolvimento condiciona em última análise a segurança interna e a própria paz 

internacional. A História nos ensina que um povo não poderá viver em clima de 

segurança enquanto sufocado pelo subdesenvolvimento (...) Daremos prioridade ao 

problema do desenvolvimento. A ação diplomática de meu governo visará, em todos 

os planos bilaterais, à ampliação dos mercados externos, à obtenção de preços justos 

e estáveis para nossos produtos, à atração de capitais e de ajuda, e - de particular 

importância - à cooperação necessária à rápida nuclearização pacífica do país. 

(COSTA E SILVA, BRASÍLIA, 1967)16 

 

No campo do direito internacional o ano de 1967, foi marcado pela adesão brasileira ao Tratado 

de Tlateloco. Suas negociações foram iniciadas em 1962, quando o então Ministro das Relações 

Exteriores brasileiro, Afonso Arinos de Melo Franco, propôs na Assembleia Geral das Nações Unidas 

a criação de uma Zona Livre de Armas Nucleares (ZLAN) na América Latina (WROBEL,1993). A 

expectativa com a proposta foi renovada, uma vez que no mesmo ano o mundo havia presenciado a 

Crise dos Mísseis de Cuba. Inicialmente a ideia do Brasil era se inspirar no modelo de ZLAN já 

instaurado no continente africano. Porém, os países apoiadores perceberam nessa proposta uma 

oportunidade de neutralizar possíveis ameaças cubana.  

 
16 Discurso completo disponível em:<www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/costaesilva> 

Último acesso em: 02 de abril de 2019. 



21 
 

Cinco países se engajaram, inicialmente, na proposta: Brasil, México, Chile, Equador e Bolívia, 

e assim divulgaram a Declaração dos Cinco Países, expressando através das figuras presidenciais de 

cada nação o desejo por um mundo com menos armamento atômico e registrando o comprometimento 

da não fabricação de armas nucleares. É importante se atentar ao fato de que em 1962 as relações 

diplomáticas entre o Brasil e os EUA estavam desgastadas, como resultado da PEI e da recusa 

brasileira em apoiar uma intervenção armada a Cuba.  Após a formulação consensual do Tratado de 

Tlateloco, o mesmo passou a estabelecer a proibição de criar-se armas nucleares no Caribe e na região 

da América Latina, como ilustra o Artigo I: 

Las Partes Contratantes se comprometen a utilizar exclusivamente con fines pacíficos 

el material y las instalaciones nucleares sometidos a su jurisdicción, y a prohibir e 

impedir en sus respectivos territorios: A)- El ensayo, uso, fabricación, producción o 

adquisición, por cualquier medio, de toda arma nuclear, por sí mismas, directa o, por 

mandato de terceros o en cualquier otra forma”17 .  (TRATADO DE TLATELOCO, 

ARTIGO I, 1967). 

 

Durante o ano da assinatura do Tratado de Tlateloco, o Brasil vivia há três anos regido 

por militares. No ano seguinte, em 1968 o governo, ao tomar conhecimento do Tratado de Não 

Proliferação Nuclear (TNP), não apenas se posicionou contrário ao mesmo, como também 

formulou um plano nacional para pleno desenvolvimento nuclear. Assim, se iniciou dentro do 

cenário político brasileiro a percepção de que o TNP, que será destrinchado mais a frente, 

promoveria uma oligarquia nuclear dentro do Sistema Internacional e era contrário aos 

objetivos buscados pelo governo da época, com caráter nacionalista e desenvolvimentista, como 

foi explicado nos parágrafos anteriores. 

 

Cabe ressaltar que, durante o governo Costa e Silva (1967-1969), o Brasil recusou-se 

a aderir ao TNP em 1968, alinhando-se à posição de países como a China, 

compreendendo-o então como um instrumento de congelamento de poder por parte 

das potências nucleares “na medida em que traçava urna fronteira tecnológica entre 

os Estados e, apesar disso, não assegurava a paz mundial”. Argumentando que por ter 

ratificado o Tratado de Tlateloco (1967) (...) já havia se comprometido com o uso 

pacífico da energia atômica. (FREIXO;SENRA, 2016, p. 134) 

 

Segundo Carlos Patti (2014), o objetivo de Costa e Silva em um primeiro momento, seria 

adquirir centrais nucleares, através de acordos com outros países, que permitissem “a criação 

do núcleo do parque industrial atômico nacional, enquanto em longo prazo era preciso se dotar 

de todas as tecnologias úteis para dominar o ciclo de produção do combustível nuclear. Depois 

 
17  “As Partes Contratantes comprometem-se a utilizar exclusivamente para fins pacíficos, o material nuclear e 

instalações sob sua jurisdição, e para proibir e impedir em seus respectivos territórios: A) O teste, uso, fabricação, 

produção ou aquisição, por qualquer meio, de qualquer arma nuclear, por si só, diretamente ou por mandato de 

terceiros ou de qualquer forma outra”. (Tradução livre) 
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de um relatório emitido por uma comissão internacional de avaliação da melhor escolha sobre 

o tipo de reator a ser adotado, o governo brasileiro e a CNEN optaram pela linha de reatores a 

água leve pressurizada (PWR- Pressurized Water Reactor) com urânio levemente enriquecido 

como combustível. O programa aprovado entre 1969 e 1970 foi efetivado em 1971”. 

Uma vez que o objetivo da pesquisa deste capítulo é analisar e expor os principais 

acontecimentos da trajetória do programa nuclear brasileiro a fim de contextualizar as decisões 

tomadas por Fernando Henrique Cardoso, na década de 1990, e Luiz Inácio Lula da Silva seu 

sucessor, coube compreender os fatos voltados ao campo belicista, então, pesquisas nucleares 

ligadas a saúde ou com viés acadêmico por exemplo foram, em sua maioria, deixadas de fora 

desta narrativa. Por isso, torna-se necessário compreender o Programa Paralelo ou Programa 

Nuclear Militar iniciado no final da década de 1970 e início de 1980 e seus ganhos para o Brasil. 

O programa foi conduzido secretamente pelas Forças Armadas com o propósito de aumentar a 

capacidade de defesa nacional.  

De um modo geral, a ascensão dos militares ao poder elevou também a importância dos 

setores tecnológicos e nuclear uma vez que o grupo valorizava, para o país, a obtenção do ciclo 

de enriquecimento de urânio e demais avanços tecnológicos voltados para o cambo belicista. 

Porém, até 1974, mesmo com as tentativas de Costa e Silva de ampliar os ganhos brasileiros, 

havia nos governos militares um caráter de alinhamento quase imediato com os interesses 

ocidentais – leia-se norte-americanistas – havia na diplomacia militar o chamado “ideologismo” 

(ORTEGA, 2018 p. 81) que foi rompido com a chegada de Ernesto Geisel a presidência, cargo 

que ocuparia até março de 1979. 

Geisel buscou diversificar as relações exteriores brasileiras e agir de modo independente, 

a fim de buscar ganhos reais para o país e seu desenvolvimento. Em discurso, o então ministro 

das Relações Exteriores, Azeredo da Silveira, mostrou em 1974 os rumos que aquele período 

governamental vislumbrava para o país: 

País característico e dinâmico, inserido num mundo que não perdoará quantos forem 

estáticos e anódinos, o Brasil caminha de um passado onde ainda era possível o 

conformismo das projeções pessimistas e a resignação dos destinos inespecíficos para 

um futuro, já imediato, onde a autoconfiança será o reflexo e não a base de expressões 

inequívocas de grandeza nacional. (...) Nesse quadro global, a primeira 

responsabilidade da diplomacia brasileira é obviamente para com a América Latina. 

Aí será nossa tarefa a de explicitar as coincidências essenciais que existem entre os 

países da região, acima e além dos desacordos ocasionais e dos traumatismos 

episódicos. Essa responsabilidade particular, com os deveres que lhe são próprios, 

devem ampliar-se a todo continente. O Brasil pode e deve ser um dos catalisadores do 

diálogo que já está em curso, do qual deverá resultar, cada vez mais nítida, uma 

genuína expressão da vontade latino-americana que se projete no continente e no 

mundo. (AZEREDO DA SILVEIRA, 1974 apud ORTEGA, 2018, p. 83). 
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Sendo assim, a Política Externa Brasileira teria que formular, de forma lenta, segura e 

gradual, reconhecendo no Brasil um país de enorme possibilidade econômica e 

desenvolvimentista, onde seria exercido um pragmatismo responsável, que guiaria o país 

lentamente para a redemocratização. Foi durante a gestão de Geisel que o Brasil rompeu as 

amarras legais que atavam o país junto as limitações impostas pelos EUA em forma de tratados 

para firmar, com a Alemanha Ocidental em 1975, um dos acordos de transferência tecnológica 

de reprocessamento e enriquecimento de urânio que mais geraram controvérsia interna e 

externa.  

O tipo de acordo firmado entre Brasil e Alemanha Ocidental não era uma exclusividade 

entre os dois países. Ao redor do globo o mercado industrial nuclear estava fervoroso. Os países 

industrializados e precursores em tecnologia núcleo-elétrica percebiam, até então, que a 

temática era um mercado próspero e que países considerados subdesenvolvidos precisariam de 

insumos, combustível e material para avançarem em suas pesquisas, até então tidas como 

pacíficas em busca de energia limpa e mais econômica.  

O comportamento comercial não feria o Tratado de Não Proliferação Nuclear, uma vez 

que o mesmo, como será exposto de forma mais detalhada ao final deste capítulo, incentiva a 

pesquisa nuclear pelos países não detentores para fins civis. Dentre os acordos similares ao 

alemão-brasileiro estava o franco-paquistanês. Pela primeira vez dois países transferiram 

tecnologia do ciclo completo de produção do combustível nuclear e foram acompanhados por 

outros países, como “a Coreia do Sul, o Irã, Taiwan, assim como países que vinham 

desenvolvendo gradual e mais autonomamente a tecnologia nuclear como a Índia, Argentina e 

Israel, contribuíram para criar um grande mercado de equipamentos núcleo-elétricos”. 

(WROBEL,2014, p. 11) 

Automaticamente, após os tramites comerciais com a Alemanha, as relações entre Brasil 

e EUA foram estremecidas e o país latino-americano passou a ser alvo de desconfianças reais 

quanto ao seu desejo de desenvolver armamento nuclear. Em resposta às pressões externas 

sofridas após o acordo, em fevereiro de 1976, foi firmado um acordo entre o Brasil, a Alemanha 

e AIEA, anexado ao acordo bipartite de 1975, no qual foram estabelecidas salvaguardas mais 

rígidas do que as previstas no TNP (ARQUIVO PNB,1975).  

Os Estados Unidos perceberam e reformularam suas políticas e investimentos na indústria 

elétrica-nuclear de forma pioneira. Como as empresas que investiam e pesquisavam a 

tecnologia nuclear estadunidense eram privadas e trabalhavam em consonância com o governo, 
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houve a iniciativa de restringir transações comerciais com países em desenvolvimento. A 

opinião pública norte-americana questionou o impacto ambiental dos resíduos gerados pela 

indústria nuclear, além de cair sobre as empresas maior demanda por investimentos. A década 

de 1970, trouxe para o setor nuclear a ambiguidade de um mercado aquecido 

internacionalmente, porém, seguido da constatação de que a energia nuclear não é barata como 

se pensava. 

 Assim, Washington lançou uma diplomacia nuclear, importada por outros países 

industrializados, de garantir que o mundo estivesse de fato sem ameaças nucleares e que a 

proliferação estivesse contida. A atitude unilateral abalou de forma geral o mercado núcleo-

elétrico global e foi liderada pelo democrata Jimmy Carter. O trigésimo nono presidente 

estadunidense assumiu o país em 1977, momento em que a economia norte-americana passava 

por estagnação e inflação. Somente em sua campanha presidencial a questão da não-

proliferação nuclear foi empregada como uma plataforma, com isso, as pressões norte-

americanas se tornaram diretas sobre os governos brasileiro e alemão. Elas se voltaram, 

especificamente, para a supressão das partes do acordo relativas à transferência de tecnologia 

de enriquecimento do urânio e de reprocessamento do combustível utilizado, como analisou 

Maria Regina Soares de Lima (2016)18 ao comparar a reação da diplomacia norte-americana 

com a passagem da faixa presidencial ocorrida no período: 

As diferenças de comportamento entre os governos Ford e Carter, com relação ao 

Acordo Brasil-Alemanha, refletem distintas estratégias para fazer frente à perda da 

primazia prévia na área nuclear. A principal iniciativa do governo Ford foi a 

organização do Grupo dos Fornecedores Nucleares, privilegiando um tratamento 

multilateral para o problema do enfraquecimento do regime de não-proliferação. No 

plano bilateral, os Estados Unidos obtiveram a concordância do governo alemão para 

tornar ainda mais restritos os controles de salvaguarda na transferência de tecnologias 

de reprocessamento e enriquecimento. Na verdade, as salvaguardas do Acordo 

Nuclear eram ainda mais restritivas que as do sistema do TNP. Com relação ao Brasil, 

a administração Ford, dando continuidade à doutrina Nixon-Kissinger de estreitar 

vínculos com os “centros de poder emergentes”, assinou em 21 de fevereiro de 1976 

o Memorando de entendimento relativo a consultas em matéria de interesses 

mútuos — firmado pelo chanceler Azeredo da Silveira e o secretário de Estado Henry 

Kissinger —, estabelecendo um mecanismo de consultas regulares entre os dois países 

em questões bilaterais e globais. 

 

 Em 1978, as relações bilaterais Brasil-Alemanha, sofreram críticas internas em ambos os 

países, e assim, as condições do acordo vieram a público. Houveram denúncias de 

irregularidades na execução do programa, na imprensa alemã, o que ocasionou à convocação 

pelo Congresso Nacional de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI)19 sobre o Acordo 

 
18 Análise disponível em:< https://atlas.fgv.br/verbete/5722> Último acesso em: 09 de agosto de 2019. 
19 Documento original disponível nas referências bibliográficas deste trabalho. 

https://atlas.fgv.br/verbete/5722
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Nuclear, cujo relatório final contém elementos importantes não apenas para a aferição das 

vulnerabilidades negociadoras do Brasil, que apresentou deficiências técnicas e financeiras 

frente aos interesses das empresas alemãs. Internamente, o Brasil enfrentava crise fiscal que 

gerou uma revisão austera dos objetivos e investimentos contratados para a cooperação 

energética e industrial. Além desses fatores, os militares brasileiros perceberam que o acordo 

bilateral seria insuficiente para garantir acesso às tecnologias sensíveis e, portanto, à 

capacitação tecnológica na área nuclear, bem como de que as salvaguardas previstas limitariam 

de fato essa autonomia no campo nuclear.  

Em paralelo a CPI, no âmbito internacional, Carter apontava novas diretrizes sobre a 

temática nuclear. Dentre as resoluções apontadas por seu governo estava a criação do 

Departamento de Energia que apostou em controle de preços e investimentos em novas 

tecnologias. Foi durante seu mandato que a segunda rodada do Acordo Strategic Arms 

Limitation Talks, conhecido como SALT II20 foi assinado.  

 

1.2 Programa Paralelo versus Plan Argentino 

 

Brasil e Argentina vivenciaram discordâncias sobre a negociações do Tratado Bilateral 

Brasil-Paraguai, firmado em 1979, com a assinatura do Tratado Tripartite Itaipu-Corpus. Não 

bastasse o impasse diplomático, ambos Estados se recusavam a aderir ao Tratado de Não 

Proliferação Nuclear (TNP). Assim sendo, os dois países levaram à região da América do Sul 

a desconfiança de uma corrida armamentista nuclear, já que durante a Guerra Fria, programas 

paralelos não eram utopia, mas sim, uma constante em países que ainda não haviam alcançado 

maturidade nuclear. 

A rivalidade21 entre Brasil e Argentina foi um tema vigente tanto no imaginário popular 

quanto na política das duas nações.  O jurista e ex-ministro das Relações Exteriores Celso Lafer 

(2001) conceituou a identidade de um país como “o conjunto de circunstâncias e predicados 

que diferenciam sua visão e os seus interesses, como ator no sistema mundial, dos que 

caracterizam os demais países” (LAFER,2001, p.20). Ou seja, a identidade nacional diz muito 

 
20 O SALT I foi assinado por Leonid Brézhnev, como representante da URSS e pelo Presidente norte-americano 

Gerald Ford, em Moscou, no dia 15 de junho de 1972. O acordo impos limite à construção de armamentos 

estratégicos e fixava um número máximo para os mísseis intercontinentais (ICBM) e os lançadores de mísseis 

instalados em submarinos (SLBM), além de restringir o estabelecimento de sistemas de defesa antimísseis. 
21 A pesquisa compreendeu “rivalidade” como uma construção social que denota um padrão nas relações bilaterais 

na busca de dois países por seus interesses próprios. É importante frisar que a pesquisa não percebe que para o 

Brasil a Argentina tenha sido um “inimigo”, onde existe a possibilidade de aniquilação do outro. Os conceitos 

foram compreendidos de acordo com o trabalho construtivista do alemão Alexander Wendt (1999), titulado “Social 

Theory of Internacional Politics”.  
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sobre a visão que o Estado possui de si e suas capacidades. Obviamente, a identidade de um 

país demanda gerações para ser formulada e é importante compreender este conceito uma vez 

que a relação brasileira e argentina sofre impacto direto dessa construção. 

Perante a América Latina, o Brasil construiu sua identidade baseado na diferenciação. A 

começar pelo fato do país ser o único monster country22 regional. O segundo fato causador 

dessa diferenciação, é exposto por Winand (2016) que aponta a vinda da família real 

portuguesa, em 1822, para a então colônia, e o processo de independência nacional seguinte 

como o segundo fator determinante. Durante o século XIX a monarquia baseou a construção da 

identidade brasileira a fim de manter sua soberania territorial. A argentina, com colonização 

espanhola, não viveu tal experiência. Sustentar uma monarquia em um continente de repúblicas 

trouxe ao Brasil a terceira diferenciação em sua formação identitária dentro da região. O quarto 

motivo é a língua. Somente o Brasil possui o português como idioma oficial cercado de países 

hispânicos. Portanto, a primeira ideia que o Brasil fez de si mesmo, como nação, é de um gigante 

que precisa “perseverar por um destino grandioso” (WINAND,2016, p.25). 

A contrapartida argentina também envolve ideias de grandeza e superioridade regional. 

A Argentina forjou sua identidade internacional como reflexo dos intentos de sua antiga 

metrópole espanhola, como exposto por Winand: 

 
Também sua independência não significou uma liberação absoluta da política de sua 

metrópole(...)foi na compreensão geopolítica da área de influência administrativa do 

chamado Vice-Reinado do Prata que a ideia de “Grande Argentina” passou a ser 

sustentada (WINAND,2016, p.27).  
 

Foi estabelecido no Vice-reinado da Prata o ponto de defesa espanhol sobre os 

portugueses. Logo, as divergências territoriais desenroladas entre os dois países foram 

plantadas ainda na era colonial e repercutiram ecos políticos até a década de 1990. Em setembro 

de 2015 circulou pela mídia brasileira a notícia de que documentos secretos norte-americanos, 

que comprovariam o temor por parte dos EUA de que a rivalidade nuclear brasileira-argentina 

evoluísse, haviam sido enviados para pesquisadores brasileiros:  

O e-mail de 5.368 palavras tinha como ponto de partida o ano de 1977, quando Findley 

e outros congressistas americanos fizeram um tour diplomático pela América do Sul. 

Dois anos antes, o Brasil fechara um acordo nuclear histórico com a Alemanha. Pelo 

 
22 O conceito foi cunhado pelo diplomata norte-americano George Frost Kennan, em 1993. Segundo a teoria, são 

cinco os países integrantes do grupo dos Monster-Countries: EUA, Brasil, Rússia, Índia e China. “São assim 

denominados por serem países de elevada heterogeneidade e, por apresentarem territórios continentais e grandes 

contingentes populacionais” (AFONSO; BARBIERI; CARVALHO; KASSAI, 2010). Fonte disponível 

em:<https://www.researchgate.net/publication/316292032_OS_MONSTER-

COUNTRIES_NO_CENARIO_DE_MUDANCAS_CLIMATICAS_GLOBAIS_DE_ACORDO_COM_SEUS_

BALANCOS_CONTABEISDOI_105773rgsav4i2266 > Último acesso em: 11 de abril de 2019. 

https://www.researchgate.net/publication/316292032_OS_MONSTER-COUNTRIES_NO_CENARIO_DE_MUDANCAS_CLIMATICAS_GLOBAIS_DE_ACORDO_COM_SEUS_BALANCOS_CONTABEISDOI_105773rgsav4i2266
https://www.researchgate.net/publication/316292032_OS_MONSTER-COUNTRIES_NO_CENARIO_DE_MUDANCAS_CLIMATICAS_GLOBAIS_DE_ACORDO_COM_SEUS_BALANCOS_CONTABEISDOI_105773rgsav4i2266
https://www.researchgate.net/publication/316292032_OS_MONSTER-COUNTRIES_NO_CENARIO_DE_MUDANCAS_CLIMATICAS_GLOBAIS_DE_ACORDO_COM_SEUS_BALANCOS_CONTABEISDOI_105773rgsav4i2266
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acordo, os alemães exportariam a tecnologia necessária para o Brasil dominar uma 

etapa industrial que transforma o urânio em combustível nuclear para ser usado 

nas usinas de Angra dos Reis. Apesar de o Brasil insistir que seus planos eram 

pacíficos, os americanos e os vizinhos argentinos, que eram mais avançados no 

domínio da tecnologia nuclear e tinham em funcionamento a usina de Pilcaniyeu, no 

sul da Argentina, receavam que o próximo passo dos brasileiros fosse a fabricação da 

bomba. Os argentinos também diziam que seus planos nucleares eram pacíficos, mas 

o temor de uma corrida na América do Sul pela construção da bomba tinha alguns 

fundamentos (EPOCA, 02/092015)23. 

 

Enquanto o Brasil exportava insumos nucleares em 1945, seu vizinho argentino havia 

vetado esta opção. Assim como o Brasil, a Argentina também possui em suas riquezas naturais 

insumos necessários para o desenvolvimento de um programa nuclear, o país “dispõe de uma 

reserva estimada em, aproximadamente, 80 mil toneladas desse minério” (OLIVEIRA, 1998, 

p. 09). O início do programa nuclear argentino tem como ponto de partida o ano de 1949 com 

o projeto Huemul durante o governo do militar Juan Domingo Perón. Neste período a argentina 

vivia o conhecido “Peronismo”, que se tratava de um Movimento Social Justicialista, onde as 

massas trabalhadoras e seus direitos eram o foco do governo. Rapidamente, em 1950, o governo 

argentino inaugurou a Comissão Nacional de Energia Atômica chefiada pelos militares.  

 Outra convergência com o Brasil, mas agora dentro do campo político, é o fato de que 

a Argentina também sofreu com a ditadura militar. Com suas características próprias, o primeiro 

golpe ocorreu no ano de 1955, com o objetivo de retirar do poder o então estadista Perón. 

Porém, foi com o golpe militar de 1976 que os projetos nucleares se aceleraram (MENDONZA, 

2009, p. 27).  

Inmediatamente después del golpe militar, el capitán (más tarde vice-

almirante) Carlos Castro Madero, graduado en física nuclear en el 

Instituto Balseiro, fue nombrado presidente de CNEA. Como militar 

miembro de la cultura nuclear, desde el comienzo de su gestión, asumió 

que la clave del desarrollo nuclear para un país como la Argentina era el 

dominio completo del ciclo del combustible nuclear. Em cuanto a las 

inversiones, sostuvo: “Se estima que el monto global hasta 1985 será del 

orden de 5.500 millones de dólares, de los cuales 3.500 millones serán 

insumos nacionales que deberán ser provistos por el Tesoro Nacional” 

(Castro Madero, 1976a:10). Desde el comienzo, enfatizó que la Argentina 

ya estaba capacitada para “assumir la responsabilidad de la dirección, 

construcción, montaje y puesta en operación de las próximas centrales”. 

El objetivo era liberar cuanto antes al país de los contratos “llave en 

mano”. Desde el comienzo, Castro Madero también insistió en la 

orientación pacífica (MENDONZA, 2009, p.10 apud Castro Madero, 

1976b).24 

 
23 Texto completo disponível em:< https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/09/historia-secreta-do-fim-da-

corrida-nuclear-entre-brasil-e-argentina.html> Último acesso em: 06 de setembro de 2018. 
24 Tradução Livre: “Imediatamente após o golpe militar, o Capitão (mais tarde vice-almirante) Carlos Castro 

Madero, formou-se em física nuclear no Instituto Balseiro. O mesmo foi nomeado presidente da CNEA, como 

membro militar da cultura nuclear desde o início de seu mandato, ele assumiu que a chave para o desenvolvimento 

https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/09/historia-secreta-do-fim-da-corrida-nuclear-entre-brasil-e-argentina.html
https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/09/historia-secreta-do-fim-da-corrida-nuclear-entre-brasil-e-argentina.html
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Da década de 1970 até metade de década de 1980 o “Plan Argentino” trabalhou para 

construção de duas principais usinas nucleares: Atucha I25, adquirida da Alemanha em 1974 e 

Embalse Río Tercero, fornecida pelo Canadá em 1973, porém programada para operar em 1981. 

Além desse complexo nuclear outras quatro usinas de 650 MW, deveriam operar 

comercialmente até o ano 2000.  

 

Abrangendo, ainda, os Centros Atômicos de Constituyentes, Ezeiza e Pilcaniyeu, uma 

usina experimental de água pesada em Buenos Aires e outra industrial em Arroyitos, 

uma usina de enriquecimento de urânio em escala industrial em Pilcaniyeu e uma 

experimental de reprocessamento em Ezeiza e a construção de um depósito de lixo 

atômico em Gastre (OLIVEIRA, 1998, p. 09).  

 

Com esses investimentos a Argentina havia superado o programa brasileiro e se 

estabeleceu, no ano de 1983, como primeira potência latina a utilizar energia atômica.  

 

Em 1981, foi iniciada a construção da terceira usina atômica, Atucha II, com 745 MW 

de potência. Localizada próxima à Central de Atucha I, foi adquirida na Alemanha 

(KWU), mediante o sistema de salvaguardas. Com um cronograma de execução 

previsto para 1987, a usina não tem data de conclusão, em vista da difícil situação 

financeira do país, o qual já investiu 2 bilhões de dólares na obra, estimando-se 

necessários mais 900 milhões de dólares para concluí-la.27 Desta forma, tampouco 

restam perspectivas para a construção das outras três centrais atômicas previstas no 

PLAN argentino (OLIVEIRA, 1998, p. 11). 

 

 

A década de 1990 começou com a dissolução da URSS e abertura da agenda internacional 

para novos temas, como por exemplo meio ambiente, democracia, direitos humanos e 

desenvolvimento. Os EUA se estabeleceram como única potência hegemônica e iniciou pressão 

para que os países emergentes desmantelassem seus programas nucleares com fins militares. 

Tanto Brasil quanto Argentina passavam por dificuldades econômicas e transição de governos 

militares para civis, ambos não haviam alcançado os objetivos de seus programas e despertaram 

desconfiança internacional sobre suas intenções.  

O Brasil aprovou pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 1988 e 

promulgou em 05 de outubro de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

 
nuclear argentino era o domínio completo dos investimentos do ciclo nuclear enquanto combustível. O capitão 

teria afirmado que: "Estima-se que o montante total até 1985 será o investimento de 5.500 milhões de dólares, dos 

quais 3.500 milhões serão insumos nacionais a serem fornecidos pelo Tesouro Nacional "(Castro Madero, 1976a: 

10). Desde o início, ele enfatizou que a Argentina já estava qualificada para "assumir a responsabilidade pela 

gestão, construção, montagem e comissionamento das próximas usinas". O objetivo era liberar o país de contratos 

difíceis (aqui o autor utiliza uma expressão nacional em tradução literal “chave na mão”) o mais rápido possível. 

Desde o início, Castro Madero também insistiu na orientação pacífica (Castro Madero, 1976b)” 
25 Em julho de 1974 a Escola Superior de Guerra (ESG) encaminha à central nuclear de Atucha uma delegação 

para conhecer as instalações (PATTI, 2014, não paginado). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Nacional_Constituinte_de_1987
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1988
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_outubro
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1988, na qual proibia em solo nacional o desenvolvimento de programa nuclear para fins 

belicistas, proíbe a utilização de energia nuclear para fins militares, como consta no Art. 21 – 

XXIII ”a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins 

pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional” (P. 27). Com isso, os investimentos 

nucleares voltados ao militarismo e a desconfiança e antagonismo alimentados pelos países deu 

lugar a cooperação. 

Em 1990, o governo Collor (1990-1992) desativou o programa nuclear do Exército e da 

Força Aérea brasileira, mas como lembrado por Goldemberg (2010), “a Marinha continuou 

enriquecendo urânio, nominalmente para fins pacíficos – e sonhando com o submarino 

nuclear”. Embora sem confirmações oficiais por parte dos envolvidos no caso, havia na mídia 

doméstica constantes denúncias sobre uma base de teste nuclear para fins belicistas, criada na 

Serra do Cachimbo, uma zona de transição entre o cerrado e a Amazônia. Durante o governo 

Vargas, em 1954, uma base militar da Força Aérea Brasileira (FAB) foi criada na região. O 

objetivo inicial era atuar como ponto de apoio para o tráfego aéreo. Porém, em 1979 a área 

passou a ser destinada ao desenvolvimento de ensaios de armamentos, testes, treinamentos e 

outras manobras de interesse da FAB. Em 1983 o Campo de Provas de Cachimbo foi criado, 

em 07 de março, e ficou subordinado ao Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA).  

Na época, Collor negociava com a Argentina um acordo de cooperação nuclear e caso as 

suspeitas se confirmassem, sem ações governamentais, as negociações poderiam sofrer abalos 

negativos. O então presidente questionou José Goldemberg, que havia assumido no início de 

seu mandato a Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da República, responsável 

pelo CNPQ, sobre a ocorrência real de testes irregulares (uma vez que a Constituição de 1988 

proibiu testes de armamento nuclear em solo brasileiro). Em 2018 Goldemberg concedeu uma 

entrevista a Revista Exame, na ocasião como presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP), onde contou como se passou o episódio para Collor. 

Havia, na época, um problema político sério que eram as frequentes matérias da 

imprensa sobre o suposto programa secreto das Forças Armadas voltado para a 

produção de armas nucleares. O presidente me interrogou sobre isso. E eu lhe respondi 

que as atividades nucleares do IPEN [Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares] 

eu conhecia bem, por ter sido reitor da Universidade de São Paulo. Lá era feito 

enriquecimento do urânio, mas nada que pudesse ser voltado para a produção bélica. 

Porém os jornais diziam que havia atividades no Exército, na Marinha e na 

Aeronáutica. E isso eu não sabia se era verdade (...) Collor foi a Cachimbo e, em um 

gesto simbólico, atirou uma pá de cal em um dos poços, sinalizando assim o não 

engajamento do Brasil na produção de armas nucleares.26 

 

 
26 Disponível em:< https://exame.abril.com.br/ciencia/bastidores-do-programa-nuclear-brasileiro/> Último acesso 

em: 09 de agosto de 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Tecnol%C3%B3gico_Aeroespacial
https://exame.abril.com.br/ciencia/bastidores-do-programa-nuclear-brasileiro/
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 De fato, foram revelados na região túneis com 300 metros de profundidade, os quais a 

documentação oficial disponibilizada para a mídia brasileira, com base na lei de acesso, data a 

construção em 1987. Após a quebra de sigilo deste documento, ocorrida em 2014, o jornal O 

Globo entrevistou o brigadeiro Reginaldo Santos, que durante a construção dos poços atuava 

como engenheiro no CTA. O militar negou que os fins para tal projeto fossem bélicos. 

 

A Comissão de Energia Nuclear (CENEM) tinha preocupação com os rejeitos 

nucleares que estavam por ser produzidos. Então surgiu a possibilidade deste material 

ficar selado na rocha. Havia essa possibilidade de vitrificar os rejeitos e lançá-los no 

Cachimbo — afirma o militar reformado, hoje diretor-geral da binacional aeroespacial 

Alcântara Cyclone Space, que completa: -- Ninguém nunca determinou que 

fizéssemos o desenvolvimento de explosivo nuclear. Isso não chegou até mim. Havia, 

na época, uma preocupação dos políticos para que o país não passasse essa imagem27. 

 

 Em 1990, o governo instaurou uma CPI para investigar o caso, onde, de acordo com 

Sócrates Monteiro, ministro da Aeronáutica no governo Collor, foi usado o subterfúgio de testar 

um "artefato" não-bélico, o que na literalidade não ofenderia a Constituição de 1988. Ao ser 

questionada sobre o caso, após a abertura do documento oficial já mencionado, a FAB enviou 

uma nota pública onde afirmava atuar em uma pesquisa e não na construção de armamentos. 

O Comando da Aeronáutica (COMAER) reconhece a existência do “Programa 

Autônomo de Energia Nuclear”, como sendo um programa de governo desenvolvido 

a partir da década de 1970, com a participação do Exército, Marinha e Aeronáutica, 

além da Comissão de Energia Nuclear (CNEN). A participação do COMAER no 

programa acima mencionado restringiu-se única e exclusivamente à execução de 

atividades de pesquisa relacionadas a enriquecimento isotópico de urânio, com o uso 

de tecnologias de lasers, reatores nucleares rápidos, aceleradores lineares de elétrons 

e produção de urânio metálico (FAB,2014). 

 

Essas ações adotadas por Collor, procuravam construir a visão das novas lideranças 

políticas civis sobre a posição brasileira no cenário dos anos 1990 que descartou a utilização de 

armamento nuclear como forma dissuasória. Dentro do projeto de “novas lideranças pacíficas”, 

um dos marcos principais foi a criação da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e 

Controle de Materiais Nucleares, em 1991. 

 

1.3 ABACC e a inserção regional própria 

 

 A ABACC nasceu como resultado de esforços técnicos e políticos entre o Brasil e 

Argentina. É uma agência binacional para o controle de materiais nucleares com organizações 

internacionais e personalidade jurídica autônoma perante ambos os governos mencionados. Seu 

embrião foi plantado na década de 1980, na cidade de Buenos Aires, quando em 17 de maio do 

 
27 Disponível em:< https://oglobo.globo.com/brasil/fab-construiu-um-buraco-para-testes-nucleares-no-meio-da-

amazonia-11959036> Último acesso em: 09 de agosto de 2019. 

https://oglobo.globo.com/brasil/fab-construiu-um-buraco-para-testes-nucleares-no-meio-da-amazonia-11959036
https://oglobo.globo.com/brasil/fab-construiu-um-buraco-para-testes-nucleares-no-meio-da-amazonia-11959036
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referido ano, o Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento e Aplicação de Usos Pacíficos 

de Energia Nuclear foi assinado e aprovado pelo Congresso Nacional em 16 de agosto de 1983, 

através do Decreto Legislativo n° 5528. 

Tal acordo criou condições para a troca de informações entre o Brasil e Argentina em 

relação aos seus programas nucleares. Durante os anos 1980, ambos os países realizaram 

acordos e encontros entre líderes políticos e diplomatas, que procuraram aumentar a cooperação 

na área nuclear entre os dois poderes e nove normativas foram firmadas entre eles. Dentre estas 

estão: Declaração de Iguaçu, em 1985; Declaração Conjunta sobre Política Nuclear, também 

em 1985,Ata para Integração Brasileiro-Argentina, em 1986; Declaração Conjunta sobre 

Política Nuclear, ocorrida em Brasília em 1986; no mesmo ano mencionado firmaram o 

Protocolo n° 17 – Cooperação Nuclear, que dentre suas resoluções expressava o 

comprometimento de ambas as nações pesquisarem e desenvolverem em conjunto combustíveis 

de alta densidade para reatores de pesquisa e desenvolver matérias de isótopos estáveis. No ano 

seguinte, em 1987 firmaram a Declaração de Viedma; seguida em 1988 pela Declaração de 

Iperó e pelo Tratado de Cooperação e Integração entre Brasil e Argentina, seguido pela 

Declaração de Ezeiza.  

 

Intensificaram-se, a partir daí os acordos, protocolos e declarações entre os dois 

países, com crescente detalhamento das políticas e medidas de cooperação nuclear na 

área bilateral. Os presidentes Alfonsín e Sarney, reuniram-se quatro vezes nos três 

anos seguintes, quando visitaram instalações nucleares dos dois países não submetidas 

à supervisão internacional. Ao final de cada visita, uma declaração conjunta era 

emitida. Também visitas técnicas recíprocas tiveram lugar, sobretudo a partir de 1987. 

No ano seguinte, o grupo de trabalho foi transformado em Comitê Permanente de 

Política Nuclear (QUEIROZ, 2016, p. 50). 

 

 

No entanto, foi em junho de 1991 que o então presidente brasileiro Fernando Collor de 

Mello e o presidente argentino Carlos Menen assinaram o Acordo Bilateral para uso pacífico 

da energia nuclear em Guadalajara. Deste acordo nasceu a ABACC, para aplicar e administrar 

o Sistema Comum de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (SCCC) (QUEIROZ, 

2016, p. 45). 

As ações adotadas por Collor buscaram construir a visão da nova política formulada por 

líderes civis sobre a posição brasileira no cenário dos anos 1990. A visão integrou o chamado 

projeto de "poder pacífico", no qual a liderança brasileira almejou posição relevante para o país 

 
28 Documento disponível em: < https://www.abacc.org.br/wp-content/uploads/2016/09/Acordo-de-

Coopera%C3%A7%C3%A3o-entre-Brasil-e-Argentina-para-sos-Pac%C3%ADficos-da-Energia-Nuclear.pdf > 

Último acesso em: 13/03/2019 
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no cenário internacional através do soft-power. Ou seja, o país buscou a utilização de poder de 

persuasão em vez de força bruta, e incluiu o alinhamento da política externa com as demandas 

da superpotência que operou hegemonicamente no sistema após a dissolução da Guerra Fria, 

os Estados Unidos (OLIVEIRA, 2011, p. 26). Para além da questão nuclear a ABACC auxiliou 

no alinhamento diplomático entre os dois poderes como aponta o discurso das autoridades 

brasileiras e argentinas: 

 

Cinco meses depois, os dois países firmaram um acordo quadripartite com a ABACC 

e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), para a aplicação de 

salvaguardas abrangentes em todas as suas instalações nucleares. Esse passo 

transformou substancialmente o caráter de nossa relação bilateral no plano político. O 

tema nuclear deixou definitivamente de ser um ponto de possíveis suspeitas e se 

converteu num pilar central da confiança e da cooperação na relação estratégica entre 

os dois Estados sul-americanos, mediante um processo negociador e uma estrutura 

jurídica sem precedentes em nenhuma outra região. (Declaração escrita pelo ex-

ministro das Relações Exteriores do Brasil (2011-2013) Antonio de Aguiar Patriota e 

pelo chanceler argentino Héctor Marcos Timerman, em 06/07/2011).29 

 

Portanto, a inserção no regime de não de proliferação nuclear foi relevante para a agenda 

tanto brasileira quanto argentina. No mesmo ano de sua criação, em dezembro de 1991, do 

Acordo Quadripartite entre Argentina, Brasil, a ABACC e a Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA) foi assinado, o que consolidou o sistema de aplicação das salvaguardas 

vigentes em ambos os países, o fato foi seguido pela inauguração da sede da ABACC na cidade 

brasileira do Rio de Janeiro e celebrou o fim de um período de décadas de concorrência para 

uma nova fase de transparência e engajamento de ambos os países latinos para um mundo livre 

de armas atômicas. 

  

1.4 O Tratado de Não Proliferação Nuclear, o garantidor do Regime de Não Proliferação 

e o papel da AIEA 

 

Não é possível pensar em “Regime de Não Proliferação Nuclear” sem compreender o 

Tratado de Não Proliferação Nuclear, que se tornou o maior garantidor do status quo atômico 

mundial e foi criado para conter o aumento de ogivas nucleares ou qualquer armamento nuclear 

para fins militares. Sua fiscalização é de responsabilidade da Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA)8, criada em 29 de julho de 1957 no âmbito da Organização das Nações Unidas 

(ONU), após ter seu estatuto aprovado em 23 de outubro de 1956.  

 
29 Complete statement: < http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-

das-relacoes-exteriores-artigos/4598-brasil-e-argentina-cooperacao-nuclear-o-estado-de-s-paulo-06-7-2011 > 
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A AIEA, tem em seu escopo a principal função de garantir que os materiais e as atividades 

nucleares de um país sejam exclusivamente para fins pacíficos. Para isso a Agência assina com 

os Estados (ou conjunto de países) um acordo para garantir que os materiais e as atividades 

nucleares de um país sejam exclusivamente para fins não militares, através de Salvaguardas 

Nucleares (ALVIM,2011) como consta em seu Estatuto, Artigo II - Objetivos: 

A Agência procurará acelerar e ampliar a contribuição da energia atômica para a paz, 

a saúde e a prosperidade em todo o mundo. Deve assegurar, na medida do possível, 

que a assistência prestada por si ou a seu pedido, ou sob a sua supervisão ou controlo, 

não seja utilizada de modo a prosseguir qualquer finalidade militar” (ESTATUTO DA 

AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA, ARTIGO II, 1957)30.  

 

O TNP organiza seus signatários em dois grupos: os países “nuclearmente armados” 

(EAN) e os países “não nuclearmente armados”. O primeiro grupo envolve Estados que criaram 

seus arsenais antes de janeiro de 1967, sendo composto pelos cinco países que formam o 

Conselho de Segurança da ONU: Rússia, Estados Unidos, China, França e Inglaterra. Conforme 

exposto no Artigo IX do Tratado: 

 

Este Tratado entrará em vigor após sua ratificação pelos Estados cujos Governos são 

designados depositários, e por 40 (quarenta) outros Estados signatários deste Tratado 

e após o depósito de seus instrumentos de ratificação. Para fins deste Tratado, um 

Estado nuclearmente armado é aquele que tiver fabricado ou explodido uma arma 

nuclear ou outro artefato explosivo nuclear antes de 1º de janeiro de 1967(ARTIGO 

IX, TNP, 1968). 

 

O segundo grupo são aqueles países que abriram mão de desenvolver tecnologia nuclear 

para fins belicista. Países como a Ucrânia, Cazaquistão e Bielorrússia herdaram armas nucleares 

da antiga União Soviética, porém decidiram devolvê-las à Rússia. Já a África do Sul cancelou 

e se desfez de seus programas atômicos, em 1989, para ingressar no tratado no início da década 

de 1990. Teoricamente, cabe ao TNP garantir, para os países “não nuclearmente armados” 

maior e mais fácil acesso à tecnologia advinda de nações armadas, como consta no Artigo IV: 

 

Todas as Partes deste Tratado comprometem-se a facilitar o mais amplo intercâmbio 

possível de equipamento, materiais e informação científica e tecnológica sobre a 

utilização pacífica da energia nuclear e dele têm o direito de participar. As Partes do 

Tratado em condições de o fazerem deverão também cooperar - isoladamente ou 

juntamente com outros Estados ou Organizações Internacionais - com vistas a 

contribuir para o desenvolvimento crescente das aplicações da energia nuclear para 

fins pacíficos, especialmente nos territórios dos Estados não nuclearmente armados, 

Partes do Tratado, com a devida consideração pelas necessidades das regiões do 

mundo em desenvolvimento.(ARTIGO IV, TNP, 1968). 

 
30 Tradução livre. Original: “The Agency shall seek to accelerate and enlarge the contribution of atomic energy to 

peace, health and prosperity throughout the world. It shall ensure, so far as it is able, that assistance provided by it 

or at its request or under its supervision or control is not used in such a way as to further any military purpose.” 

Disponível em:< https://www.iaea.org/about/statute#a1-2 > Último acesso em: 04 de abril de 2019. 

https://www.iaea.org/about/statute#a1-2
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 Por meio deste tratado, os países armados se comprometeram a não transmitir 

tecnologia para fins militares a nenhuma outra nação e a caminharem para o fim de seus 

arsenais, reduzindo-os gradativamente. Assim, além de limitar, o acordo incentivava também o 

desarmamento. 

Cada parte deste tratado, compromete-se a entabular, de boa-fé, negociações sobre 

medidas efetivas para a cessação em data próxima da corrida armamentista nuclear e 

para o desarmamento nuclear, e sobre um Tratado de desarmamento geral e completo, 

sob estrito e eficaz controle internacional (TRATADO DE NÃO PROLIFERAÇÃO 

NUCLEAR, Artigo VI, 1964). 

 

No dia 21 de março de 2014, ocorreu um seminário, na cidade do Rio de Janeiro, contra 

a proliferação nuclear, organizado pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais, CEBRI. 

Neste seminário a professora da faculdade de Geórgia, Sara Kutchesfahani afirma ser o TNP o 

tratado mais ratificado do mundo, o que concede a ele um caráter quase obrigatório diante do 

Sistema Internacional, mesmo assim, quatro Estados fogem as suas regras, são estes: Índia, 

Paquistão, Coreia do Norte e Israel. Estes países desenvolveram seus programas nos vinte anos 

que seguiram a ratificação e apenas a Coréia do Norte foi signatária, tendo abandonado a 

normativa em 2003 (KUTCHESFAHANI, 2014, p. 8). 

Por consequência a relevância do TNP para a Ordem Global, é frequente que Estados que 

não se incluam ou se retirem do Tratado sofram, mesmo que temporariamente, sanções dos 

grandes players nucleares, principalmente dos EUA. Mesmo com os holofotes do Sistema 

Internacional dando destaque a este Tratado, críticas devem ser tecidas ao mesmo, uma vez que 

problemas de plena aplicabilidade são identificados dentro do Tratado. 

Não existe ainda nenhum dispositivo capaz de impedir que países não signatários criem 

armamento nuclear. Um exemplo desses países seria a Índia. O país considerou ratificar o 

Tratado de Proibição Completa de Ensaios Nucleares (CTBT), entretanto, se desvencilhou da 

ratificação ao notar que Bill Clinton, então presidente norte-americano, não convenceu o 

congresso dos Estados Unidos a ratificar a normativa. “A Índia assumira a liderança na 

iniciação das negociações que levaram ao CTBT, entretanto mais tarde se recusou a assiná-lo, 

em razão de ele ter sido desligado da questão da não proliferação” (JAYAPRAKASH, 2000, 

apud STUENKEL, 2010, p. 546).  

Sendo assim, em 1994, o país tornou-se uma potência militar atômica e em 1999 atingiu 

seu auge com o míssil Agni II. A Índia é famosa por ostentar projetos espaciais mais 

econômicos que filmes hollywoodianos e ocupa posição significativa no clube Intercontinental 

Ballistic Missile (ICBM). O grupo abrange países que possuem Mísseis Balísticos 
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Intercontinentais, ou seja, mísseis que alcancem mais de 5.500 km e normalmente são 

empregados com artefatos atômicos. Junto com a Índia fazem parte os Estados Unidos, Rússia, 

França, China e Reino Unido. Os indianos ingressaram em 2012, após a realização bem-

sucedida de testes com o míssil Agni-V (CHOWDHURY, 2015, não paginado apud 

BUSSINGER; GLÓRIA, 2017, p.22) e levou os EUA a pressionarem ainda mais os demais 

países do globo a aderirem ao TNP e suas normas. 

Ironicamente, em novembro de 2010, durante uma visita oficial a Índia, Barack Obama, 

então presidente norte-americano declarou seu apoio à adesão indiana ao Nuclear Suppliers 

Group, seguido no mesmo ano pelo então presidente francês Nicolas Sarkozy. Vale destacar 

que o grupo foi formado em 1974, em resposta ao teste nuclear realizado pela Índia no início 

daquele ano, onde o país expôs ao mundo que o alcance de suas tecnologias nucleares para fins 

pacíficos poderiam ser transmutadas para o desenvolvimento de armas. Com 

isso,  Canadá, Alemanha Ocidental, França, Japão, URSS, Reino Unido e Estados Unidos, 

todos já inseridos dentro do TNP viram a necessidade de limitar ainda mais a exportação de 

equipamento ou materiais que estimulassem o desenvolvimento de tecnologia nuclear e 

fundaram o grupo. 

A parte mais flexível do TNP é que a sua assinatura não impede que uma potência, caso 

queira, desenvolva programas nucleares belicistas, mesmo sendo membro da normativa, como 

mostra o caso da Coréia do Norte, em 2003, que evidenciou ao mundo a facilidade com que os 

países podem se retirar do Tratado. Basta que o ator conceda um aviso prévio de três meses. 

Como estipulado pelo artigo X do TNP: 

 

Cada Parte tem, no exercício de sua soberania nacional, o direito de denunciar o 

Tratado se decidir que acontecimentos extraordinários, relacionados com o assunto 

deste Tratado, põem em risco os interesses supremos do país. Deverá notificar essa 

denúncia a todas as demais Partes do Tratado e ao Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, com três meses de antecedência. Essa notificação deverá incluir uma 

declaração sobre os acontecimentos extraordinários que a seu juízo ameaçaram seus 

interesses supremos. (TRATADO DE NÃO PROLIFERAÇÃO NUCLEAR, 

ARTIGO X, 1968). 

 

 A potência norte-coreana ingressou em 1985 no regime de não proliferação através da 

assinatura do TNP, mas sofreu de forma ainda intensa desconfianças de suas ações atômicas 

por parte do Sistema Internacional, principalmente pelos EUA. No início da década de 1990 as 

tensões chegaram ao seu ponto culminante quando os Estados Unidos denunciaram o país por 

manter instalações clandestinas localizadas por satélites estadunidenses. Três anos mais tarde 

inspetores da AIEA confirmaram a veracidade das imagens capturadas, mas não puderam ter 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha_Ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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acesso ao interior dos edifícios. Em 1994, após este incidente internacional, o Estado norte-

coreano ensaiou sua retirada do TNP e com isso conseguiu barganhar um acordo financeiro 

com os Estados Unidos, na época presidido por Bill Clinton.  

 

O anúncio de que a Coreia do Norte se preparava para se retirar no Tratado de Não-

Proliferação (TNP), levaria a Administração Clinton a aceitar os termos de um acordo 

negociado por Jimmy Carter em 1994, segundo o qual o regime de Kim Il-Sung se 

comprometia a não prosseguir o seu programa nuclear militar, em troca do 

fornecimento pelos Estados Unidos de 500 mil toneladas de petróleo pesado por ano 

para fins energéticos civis. (BOTELHO, 2008, p. 27) 

 

O acordo firmado em 1994, conhecido como Acordo Quadro, se manteve até início dos 

anos 2000. Em janeiro de 2002 quando o então presidente estadunidense George W. Bush insere 

o país no chamado “eixo do mal” juntamente com Iraque e Irã as tensões entre as duas potências 

retomam sua força. As acusações de Bush são de que estes países, além de representarem uma 

ameaça global, financiam e facilitam o surgimento de grupos terroristas. Além dessas ameaças, 

um avião espião norte-americano foi capturado pelo governo norte-coreano sobrevoando seus 

mares e em resposta Washington alegou que Pyongyang possuía um programa secreto de urânio 

enriquecido, e assim teria violado o acordo de desnuclearização de 1994. Mesmo com as negativas 

norte-coreana as entregas de petróleo ao país são suspensas. Assim, em 2003 um novo episódio se 

inicia para o programa nuclear norte-coreano, o país abandona o TNP e inaugura essa posição, sendo 

até 2019 o único país a abandonar o tratado. 

Após revelar publicamente que seu reator em Yonbgyon, produzia plutônio e que a Corei do 

Norte estava prestes a fabricar armas atômicas de defesa, fato que somente alcançado em 2005, o 

governo norte-coreano sentiu as sanções comerciais impostas pela ONU e diversas nações com as 

quais detinha parcerias estratégicas comerciais. No mesmo período o país passou por duas secas e 

uma manobra doméstica de monetarização que não obteve o sucesso esperado. 

 

A economia norte-coreana decaiu ainda mais com as sanções econômicas 

internacionais decorrentes de seu primeiro teste de um míssil de longo alcance 

(Taepodong-I), em julho, e de seu primeiro teste nuclear, em outubro de 2006. Novas 

sanções foram ainda mais duras, em 2009, em resposta ao segundo teste nuclear, e 

que contribuíram para a forte crise econômica que se seguiu à tentativa de reforma 

monetária e de retorno à economia planificada. Todavia, o governo logo descobriu 

que não era mais possível retornar às condições anteriores a 2002, uma vez que não 

tinha mais condições de garantir a quantidade necessária de suprimentos para restaurar 

a economia planificada, devido às sanções internacionais e à suspensão do auxílio da 

Coreia do Sul.” (VIZENTINI; PEREIRA, 2014, p.184) 

 

Os norte-coreanos tentaram um novo acordo com os Estados Unidos, nos moldes do 

formulado em 1994, porém, a postura estadunidense nesse momento foi multilateral já que a 
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Coréia do Norte havia quebrado o acordo anterior (BOTELHO,2008, p. 28). Assim surgiu o 

“Six-party-talks”composto por Rússia, Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte 

e Japão. Os primeiros resultados das negociações, onde o programa nuclear norte-coreano seria 

congelado em troca de ajudas econômicas, apareceram em 2005, porém fracassam meses 

depois. Dois anos depois as negociações voltam a gerar frutos: 

 

O acordo, ratificado em Fevereiro de 2007, quando Pyongyang aceitou encerrar o 

reactor de Yongbyon, depois de os Estados Unidos terem dado mostras de 

flexibilidade ao descongelarem cerca de 23 milhões de dólares de contas norte-

coreanas, exigia uma declaração completa de todos os seus programas nucleares. Em 

Maio de 2008, depois de vários atrasos, 18 mil páginas de detalhes técnicos foram 

finalmente entregues. As linhas gerais do sistema de verificação do desmantelamento 

do complexo nuclear foram acordadas em Pequim em Julho, autorizando inspectores 

a visitar instalações, rever documentos e entrevistar técnicos, com o apoio da Agência 

Atómica Internacional. Os Estados Unidos comprometem-se, em troca, a retirar a 

Coreia do Norte da lista dos estados que promovem o terrorismo e fornecerão, 

juntamente com a Rússia, um milhão de toneladas de petróleo pesado, bem como 

pacotes específicos de ajuda económica. (BOTELHO,2008, p. 28) 

 

Os anos de 2008 a 2012 mostram que o acordo havia fracassado mais uma vez. Sucessivos 

testes foram realizados pelos norte-coreanos neste período, sendo o mais notório o lançamento 

do foguete de longo alcance no Pacífico, classificado pelos norte-americanos como o teste de um 

míssil Taepodong-231. Neste período a política externa estadunidense, durante o governo Obama, 

adotou uma postura em que a melhor diplomacia seria aguardar, chamada por alguns analistas de 

“paciência estratégica”.  

A administração de Barack Obama acreditava que Pyongyang não abandonaria seu 

programa nuclear. Os resultados alcançados por administrações anteriores foram insatisfatórios 

e havia desinteresse em investir capital político em uma questão que produz resultados 

limitados e críticas em demasia, esses fatores fizeram com que a política norte-americana para 

a RPDC fosse redefinida. Não é possível deixar de ressaltar que essa postura ajudou o governo 

Obama a legitimar sua presença na região, afim não só de proteger seus aliados japoneses e sul 

coreanos de possíveis ameaças norte-coreanas, como também para conter a influência chinesa. 

Outra crítica estabelecida sobre o TNP é o uso pacífico da energia atômica. Este permite 

e regula a transferência de tecnologia nuclear para os países não nucleares que almejam um 

desenvolvimento de programas de energia nuclear estritamente civis. 

 
Dado que a estação de potência nuclear do reator a água leve, comercialmente popular 

utiliza combustível de urânio enriquecido, os Estados têm de ser capazes ou de 

 
31 Informação completa: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/02/veja-cronologia-do-programa-nuclear-norte-

coreano.html Último acesso em 24/10/2017 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/02/veja-cronologia-do-programa-nuclear-norte-coreano.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/02/veja-cronologia-do-programa-nuclear-norte-coreano.html
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enriquecer urânio eles próprios ou de adquiri-lo no mercado internacional. Isso torna 

relativamente fácil a construção de uma bomba nuclear” (STUENKEL, 2010, p. 525).  
 

Na medida em que a necessidade global por energia se intensificar e as preocupações com 

o meio ambiente no que diz respeito aos combustíveis fósseis se elevarem, o número de Estados 

a finalizar seus próprios ciclos de combustível tende a crescer, o que tornaria o material nuclear 

disponível. 

   Para além das brechas jurídicas que envolvem o Tratado e seus membros, há no 

Globo uma crescente preocupação com o acesso de grupos não estatais à tecnologia nuclear. 

Quando o Tratado foi assinado, não se pensavam em grupos classificados como terroristas da 

forma que o mundo passou a analisar após o 11 de setembro de 2001, com isso a ONU formulou 

uma manobra chamada de “Resolução 1540”, aprovada em abril de 2004. Como explicada por 

Victor Coutinho Lage e Monica Herz (2012, p.6) a resolução busca a adaptação do regime de 

não proliferação “à presença de atores não estatais buscando acesso a armas de destruição em 

massa. Brasil, Rússia e China, então no Conselho, votaram a favor. A resolução gerou 

obrigações para os Estados de estabelecer controles domésticos para prevenir a proliferação de 

armas de destruição em massa e salientava a ilegalidade da provisão de apoio a atores não 

estatais buscando adquirir tais armas.” (LAGE; HERZ, 2012, p.6) 

Dentre as resolução e regras anexadas ao TNP ao longo dos anos, é correto classificar o 

Protocolo Adicional (PA) como um ponto sensível de adesão dos países, mesmo aqueles já 

signatários do TNP. De forma geral, o PA age como instrumento legal para que a AIEA aplique 

o que foi chamado “salvaguardas fortalecidas” para evitar novos programas clandestinos como 

o da Coréia do Norte.  

Fundamentalmente o Protocolo assegura à AIEA maiores informações e maior facilidade 

de acesso uma vez que o documento garante à AIEA licença de inspeções complementares e 

renovação de visto automático, o que garantiria maior permanência do inspetor no país. Seu 

caráter é voluntário, ou seja, o Estado não é obrigado a aderir, como mostram os países 

Argentina, Brasil, Irã, Egito, Síria, Venezuela e Birmânia, que até o presente trabalho se 

mantiveram contrários a normativa (KUCHESFAHANI, 2011, p.1).  

 É imprescindível ressaltar que o TNP é de extrema importância para a contenção de 

armamentos atômicos, mesmo com as críticas e falhas jurídicas apresentadas ao longo deste 

capítulo e pesquisa. Atualmente, no ano de 2019, 191 países, incluindo os cinco nucleares 

aceitos legalmente pelo Sistema Internacional, estão inseridos na normativa (UNITED 
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NATIONS OFFICE FOR DISARMAMENT AFFAIRS, 2019)32 e mesmo a Índia, nuclearizada 

após 1968 e não signatária do TNP assinou o Protocolo Adicional e outros tratados bilaterais 

que interferem em suas ações militares radioativas.  

O pós-Guerra Fria tornou para os Estados necessário cooperar e ingressar em acordos, 

tratados e organizações internacionais. Segundo Edward Carr (2001) todo Estado possui o 

direito legal da autopreservação que supera qualquer obrigação para com outros estados. Sendo 

assim, dentro do direito internacional há a garantia a estes Estados de não assinatura de tratados 

internacionais, mesmo se tratando do porte contido no TNP, onde mesmo sem ser signatário o 

país ganha desconfiança internacional e pode sofrer sanções por não partilhar da normativa. 

Entretanto, lidar com a desconfiança internacional e exclusão em acordos de troca de 

tecnologia pode ser um ônus demasiado para alguns países. Alguns líderes governamentais da 

década de 1990 compraram a globalização como uma premissa irrevogável, neste caso se 

encaixam os políticos brasileiros Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso. 

Ambos os políticos barganharam, ou tentaram, ganhos para o país através de inserção nas 

agendas internacional e o regime de não proliferação nuclear sem dúvidas era um tópico de 

maior relevância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Número de países signatários retirados do site UNODA, disponível em:< 

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/ > Último acesso em: 05 de abril de 2019. 

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/
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Capítulo 02 

 

De sociólogo engajado a presidente da república: nuances da política de FHC. 

 

“Quando decidi assinar o TNP, em 1998, Brasil e Argentina já haviam optado por 

abrir mão de uma corrida nuclear no Cone Sul e criado uma agência de monitoramento 

recíproco de seus programas nucleares para fins pacíficos. Fomos pioneiros e somos 

exemplo para o mundo.” Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República 

(1995-2002) 

 

 Fernando Henrique Cardoso (FHC), natural do Rio de Janeiro, nasceu em 18 de junho 

de 1931, em uma família de militares com engajamento político. Concluiu licenciatura em 

sociologia pela Universidade de São Paulo (USP), mesma instituição na qual exerceu o cargo 

de professor em 1953, e onde obteve os graus de doutor e de livre docente.33 

 Mesmo sendo neto e filho de generais, FHC ministrou na USP um curso sobre o 

sociólogo Karl Marx, famoso por dentre várias obras, ser também autor do icônico O Manifesto 

Comunista (1848) e O Capital (1867-1894). Com as mudanças políticas ocorridas no Brasil em 

1964 e a chegada dos militares ao poder, a carreira acadêmica e política de Cardoso trouxe 

atenção indesejada. Membro do partido comunista até 1956, FHC foi afastado de suas funções 

na universidade e se exilou no Chile e na França (SPEKTOR, p55. 2014). A política foi presente 

na vida de FHC desde sua infância, assim como se apresenta em sua árvore genealógica. 

 

Seu bisavô foi chefe do Partido Conservador de Goiás durante o Segundo Império, 

eleito deputado por várias legislaturas, foi senador e presidente de província. Seu avô, 

participou ativamente da queda da Monarquia e da proclamação da República (...) 

findou sua carreira como marechal, mas não sem antes participar do levante de 1922 

e, juntamente com o ex-presidente Hermes da Fonseca, ter sido preso por esse motivo. 

O pai de Fernando Henrique também seguiu a carreira militar e participou das revoltas 

tenentistas de 1922 e 1924, que culminaram na revolução de 1930 e na condução de 

Getulio Vargas ao poder central. Um dos futuros ministros da Guerra do Estado Novo 

varguista, Eurico Gaspar Dutra, presidente da República depois da derrubada de 

Vargas em 1945, havia sido ajudante-de-ordens de seu avô, seu pai fora oficial de 

gabinete do ministro Góes Monteiro em 1934, e seu tio, Augusto Inácio do Espirito 

Santo Cardoso, foi ministro da Guerra de Vargas durante o governo provisório de 

1931 a 1933(...) Após deixar o Exército em 1945, como general, seu pai exerceu a 

advocacia – havia se diplomado em Direito nos anos de 1930 – e seu engajamento 

político em causas nacionalistas permitiu sua eleição para deputado federal por São 

Paulo em 1954 (GARCIA JR. P. 04, 2004).  

 

Junto de seu pai, FHC defendeu o monopólio estatal do petróleo e na década de 1950 se 

envolveram em campanhas nacionalistas. Dentro do partido comunista, Cardoso desempenhou 

no mesmo período, papel de editor chefe da revista Problemas e participou do conselho editorial 

 
33 Informações disponíveis no site da Fundação Henrique Cardoso. Acesso em: < http://fundacaofhc.org.br/ruth-

e-fhc/fernando-henrique-cardoso > Último acesso em: 07 de março de 2019 



41 
 

da revista Fundamentos, fundada pelo historiador Caio Prado Junior, também membro do 

Partido Comunista. 

 Com a ditadura militar, o sociólogo vivenciou o exílio até 1968, onde se aprofundou nos 

estudos latino-americanos e criou conexões com a elite regional. Foi neste período que FHC 

teve contato com a teoria da dependência. A formulação teórica foi produzida, no início da 

década de 1960, por alguns intelectuais latino-americanos como por exemplo  Ruy Mauro 

Marini, André Gunder Frank, Theotonio dos Santos, Vania Bambirra, Orlando Caputo 

e  Roberto Pizarro. A teoria critica a classificação de países terceiro-mundistas como 

“atrasados” e depõe contra a dependência desses Estados em relação aos países centrais. A 

teoria marxista é utilizada como base metodológica da teoria, embora não de forma dogmática.  

 Em 13 de dezembro de 1968 com a instalação do Ato Institucional conhecido como 

AI534 e já de volta ao Brasil e as atividades do âmbito da USP, Cardoso sofreu, assim como 

diversos outros professores e pesquisadores brasileiros, a demissão compulsória promovida 

pelos militares. Um ano mais tarde, em 1969, juntamente com outros intelectuais cassados FHC 

criou em São Paulo, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP). Foi a Fundação 

Ford, financiada pela multinacional norte-americana Ford Motor Company, que permitiu que 

sociólogos e cientistas políticos brasileiros pudessem dar continuidade a suas pesquisas e 

produções através de bolsas. 

 

2.1 O Plano Real e a eleição de FHC 

 

 Foi no início da década de 1970 que o Brasil conheceu a versão política de FHC para 

além dos engajamentos já demonstrados como sociólogo. Através de convite pessoal de Ulysses 

Guimarães, que na década mencionada presidia o partido Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB), fundado em 1966, o único partido de oposição do governo militar, que FHC coordenou 

a elaboração da plataforma do partido e concorreu ao senado, sendo eleito suplente de André 

Franco Montoro. 

 Com o afastamento de Montoro para concorrer a governador de SP, em 1983, Cardoso 

assume então a cadeira de senador. Dois anos mais tarde, em 1985, Cardoso foi candidato à 

prefeitura de São Paulo e perdeu por 30.000 votos para o ex-presidente Jânio Quadros do 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). No ano seguinte, reelegeu-se senador com 06 milhões de 

votos, a segunda maior votação no Estado. Por volta de 1988, FHC se consagrava como um dos 

 
34 Documento completo disponível no link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-05-68.htm Último 

acesso em: 11/03/2019 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ruy_Mauro_Marini
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ruy_Mauro_Marini
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Gunder_Frank
https://pt.wikipedia.org/wiki/Theotonio_dos_Santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vania_Bambirra
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Orlando_Caputo&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Roberto_Pizarro&action=edit&redlink=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-05-68.htm
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líderes do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e participou como um dos 

relatores do Congresso Constituinte de 1987/88. Ainda em 1988, após problemas com o então 

presidente José Sarney, FHC se uniu aos políticos Mario Covas, Franco Montoro e José Serra, 

para fundar o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) em 25 de junho do ano 

mencionado.  

O cenário político brasileiro no início de 1990 tinha em papel protagonista, na presidência 

da república, Fernando Affonso Collor de Mello. Por apenas dois anos Collor presidiu o país 

até renunciar ao cargo, em setembro de 1992, horas antes de ser condenado por crime de 

responsabilidade e ter seus direitos políticos caçados pelos oito anos seguintes. Durante o breve 

governo Collor os programas de desestatização tiveram início e o mercado nacional foi aberto 

para importações. Do final de 1980 até 1994 o país funcionava em busca de conter a inflação, 

e com isso presenciou um rodízio de dez ministros da fazenda e um número quase equivalente 

de planos de estabilização, desde os mais ortodoxamente previsíveis até os mais 

heterodoxamente inusitados (SOUZA,2009, p.250).  

A eleição presidencial que levou Collor ao poder, contra o candidato da esquerda pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT) Lula, marcava o início do neoliberalismo na política 

presidencial brasileira. Com 23 concorrentes ao cargo, os resultados do primeiro turno eleitoral, 

segundo dados do jornal O Globo (1989) foram os seguintes: Collor, candidato pelo Partido da 

Reconstrução Nacional35 (PRN) contabilizou 20,6 milhões de votos (o equivalente a 28% do 

total). Em seguida o candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu 11,6 milhões de 

votos (16,08% do total), resultado apertado em comparação a Leonel Brizola (PDT), que obteve 

11,1 milhões de votos, apenas 454.445 a menos (cerca de 0,5% do total de votos)36. Já no 

segundo turno, Collor obteve a vitória com 53,03% dos votos válidos como exposto por pelo 

gráfico seguinte: 

 
35 O partido fundado em 1985 pelo advogado Daniel Sampaio Tourinho foi inicialmente batizado de Partido da 

Juventude (PJ). Porém, em fevereiro de 1989, com a filiação de Fernando Collor de Melo, a nomenclatura do 

partido foi modificada para Partido da Reconstrução Nacional (PRN). Fonte: 

<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-da-reconstrucao-nacional-prn> Último 

acesso em: 07 de abril de 2019. 
36 Dados disponíveis em:< http://memoriaglobo.globo.com/erros/debate-collor-x-lula.htm > Último acesso em: 07 

de abril de 2019. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-da-reconstrucao-nacional-prn
http://memoriaglobo.globo.com/erros/debate-collor-x-lula.htm
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Figura 2: Infográfico eleitoral do 02° turno de 1989: Collor x Lula.

  

Fonte: TSE. Infográfico: Chantal Wagner/Gazeta do Povo.  

 

A vitória de Collor demandou uma aliança da direita brasileira em busca de um 

modelo neoliberalista para governar o país que ainda lutava pela estabilidade econômica. 

Os anos que antecederam a eleição de Collor foram complicados para o setor econômico 

brasileiro. O Plano Cruzado, instituído pelo decreto-lei n° 2.283, em fevereiro de 1986, 

havia se mostrado insustentável. Cabe aqui ressaltar o simbolismo contido no  plano que 

representavam uma ruptura com o regime militar e anunciavam um ciclo democrático 

republicano. Não foi à toa que o pacote instituía uma reforma monetária, com a substituição do 

velho cruzeiro por uma nova moeda nacional, o cruzado. Em 16 de abril, o Congresso aprovou, 

sem dificuldades, o plano econômico: na Câmara, foram 344 votos a favor e 13 contra, enquanto 

no Senado só um dos 49 parlamentares votou contra (O GLOBO, 2013)37. 

A princípio o congelamento de preços como materiais de limpeza, combustíveis e 

alimentos, mesmo contrariando as recomendações do Fundo Monetário Internacional 

(FMI) havia conseguido reduzir a inflação doméstica, o país teve alguns meses de alívio 

inflacionário. Tal realização fez de José Sarney um ícone popular, com aprovação de 

82% em março de 1986 (ROXBOROUGH,1992 apud SOUZA, 2009, p. 254). Porém, o 

Plano Cruzado provou ser insuficiente para estabilizar a economia, além de ter gerado 

efeito reverso, uma vez que os agentes que tiveram perdas com o congelamento tentaram 

 
37 Dados disponíveis em:< https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/plano-cruzado-da-euforia-ao-fiasco-

9248088> Último acesso em: 07 de abril de 2019. 

https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/plano-cruzado-da-euforia-ao-fiasco-9248088
https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/plano-cruzado-da-euforia-ao-fiasco-9248088
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rever seus ganhos, o que gerou tensões inflacionárias, os efeitos positivos não se 

mantiveram a longo prazo, como mostra a tabela seguinte:  

 

Tabela 3: Evolução inflacionária (IGP-DI) de janeiro a novembro de 1986. 

1986 

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV 

17,79 14,98 5,52 -0,58 0,32 0,53 0,63 1,33 1,09 1,39 2,46 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas 

  

Em seguida o país vivenciou o Plano Cruzado II, uma tentativa do governo Sarney 

reverter a situação econômica brasileira. Segundo Sarney, “o Cruzado II foi o maior erro 

que cometemos no governo e por ele, paguei muito caro38”. Lançado em novembro de 1986, o 

plano pretendia reduzir o déficit público através do aumento de receitas, e em contra partida, 

expurgar dos índices de inflação o aumento dos preços dos produtos, teoricamente, consumidos 

pela elite econômica do país. Dessa forma não haveria gatilho salarial. Produtos como 

automóveis (80%), cigarros (120%) e bebidas (100%) sofreram aumento nos Impostos sobre 

Produtos Industrializados (IPI) (SOUZA,2009, p. 256).  

Outras medidas como a elevação de tarifas de serviços públicos, reajuste de aluguéis a 

ser negociado entre proprietários e inquilinos, alteração do cálculo da inflação e aumento de 

60% no preço da gasolina; 120% dos telefones e energia tornaram o governo impopular e deu 

início a uma onda de protestos pelo país, além de tornar a gestão Sarney desacreditada.  

Com medo de maiores impactos inflacionários e consequentemente mais reação contrária 

por parte da opinião pública, o governo de Sarney lançou, em junho de 1987, o plano Bresser.  

Batizado em homenagem ao, na época, ministro da fazenda Luiz Carlos Bresser Pereira. Dentre 

as medidas, estavam congelamento dos salários, por três meses, e no mês de junho, “os saldos em 

caderneta de poupança foram corrigidos pelos bancos 18,02% ante variação de 26,06% do IPC (Índice 

de Preço ao Consumidor), o que segundo o Idec acarretou em uma diferença de 8% entre os 

indexadores”(G1, 2017)39.  

O Plano Bresser também substituiu a Escala Móvel de Salários por outra ferramenta 

pautada na Unidade de Referência de Preços (URP) a qual definia a taxa de reajuste mensal dos 

salários, após decorrido o prazo de congelamento. O ministro também desvalorizou a taxa 

 
38 Afirmação disponível em:< http://www.josesarney.org> Último acesso em: 07 de abril de 2019. 
39 Fonte disponível em:< https://g1.globo.com/economia/noticia/entenda-os-planos-economicos-bresser-verao-collor-
1-e-collor-2-e-as-perdas-na-poupanca.ghtml> Último acesso em: 09 de abril de 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Infla%C3%A7%C3%A3o
http://www.josesarney.org/
https://g1.globo.com/economia/noticia/entenda-os-planos-economicos-bresser-verao-collor-1-e-collor-2-e-as-perdas-na-poupanca.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/entenda-os-planos-economicos-bresser-verao-collor-1-e-collor-2-e-as-perdas-na-poupanca.ghtml
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cambial em 10,6% e modificou, assim como o plano antecessor, as tarifas públicas da seguinte 

forma: 45% sob a eletricidade,34% nas linhas telefônicas e 13% em relação aos combustíveis. 

Tais reajustes elevaram a inflação de junho à 26,1%. A recompensa foi sentida no mês seguinte 

quando a taxa inflacionária foi reduzida para 3,1% e o balanço comercial brasileiro obteve o 

superávit de 1,4 bilhão de dólares (CPDOC FGV)40. O sucesso não conseguiu perdurar se quer 

até o fim do ano de 1987 já que em dezembro o ministro pediu sua demissão e o país mergulhou 

em uma taxa de 14% de inflação.  

Funcionário do Banco do Brasil desde 1963, o ministro da fazenda seguinte a Bresser foi Maílson 

da Nóbrega. Durante sua estada como ministro da fazenda o economista trabalhou em plano econômico, 

em 1989, dividido em duas partes: o plano intitulado “Arroz com Feijão” e o “Plano Verão”. Em um 

primeiro momento o ministro retomou as negociações com o FMI e suspendeu a moratória. Dentre as 

medidas adotadas, o governo optou pela desvalorização da taxa de câmbio em 18%.  

Um dólar passaria valer mil cruzados e, em seguida, criou-se uma nova moeda, o cruzado 

novo, equivalente a mil cruzados; reajustaram-se tarifas públicas (telefonia: 35%, energia 

elétrica: 14,8%, gasolina: 19,9%); adotou-se uma rígida política monetária, com limitações ao 

crédito e taxas reais de juros que atingiram cerca de 14% no primeiro mês; prometeu-se um 

ajuste fiscal amplo com extinção de ministérios, demissão de servidores, privatizações e 

controle de despesas em regime de caixa (CPDOC FGV)41. 

 Os resultados não foram favoráveis ao governo Sarney e a inflação evoluiu do seguinte 

modo em seus últimos anos de gestão: 

 

Tabela 4: Evolução inflacionária de 1988 a março de 1990: 

1988 

Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. 

19,14 17,65 18,16 20,33 19,51 20,83 21,54 22,89 25,76 

            1988                                           1989 

Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. 

27,58 27,97 28,89 36,56 11,8 4,23 5,17 12,76 26,76 

Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 1990 

37,88 36,48 38,92 39,7 44,27 49,39 Jan. Fev. Mar. 

 
40 Informações disponíveis em:< http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/plano-bresser> 

Último acesso em:09 de abril de 2019. 
41 Fonte disponível em:< http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/plano-verao > Último 

a1cesso: 10 de abril de 2019. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/plano-bresser
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/plano-verao
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                               - 71,9 71,68 81,32 

                       

    Fonte: FGV apud Pearson Education do Brasil. SOUZA, Jobson Monteiro de. 2009. 

 

Com o alto índice inflacionário, desgaste político do Brasil recém democratizado 

e instabilidade econômica, ao se eleger o governo Collor abandonou o legado do governo 

de José Sarney e junto com sua equipe montou o Plano Collor 1 e Plano Collor 2. Na 

verdade, os projetos se chamavam “Plano Brasil Novo”, mas eram demasiadamente 

ligados a imagem do presidente. Houve ainda uma terceira tentativa de instauração: O 

Plano Marcílio. 

Anunciado em 16 de março de 1990, o Plano Collor impunha contenção da 

liquidez através do confisco de todas as posses superiores a 50.000 cruzados novos que 

estivessem depositados em cadernetas de poupanças e em contas correntes e de 80% das 

aplicações do overnight42 (SOUZA, 2009, p.265). Novamente haveria congelamentos de 

preços e salários, estimados até maio do ano mencionado e adoção de taxa de câmbio 

flutuante, para atender a política de liberalização do comércio exterior e queda nas 

tarifas de importação. Em junho de 1990 a inflação bateu 09,02%, mas no mês seguinte 

tornou a subir e em agosto do mesmo ano estava em 12,93% (FGV apud SOUZA, 2009, 

p. 265).  

Em fevereiro de 1991, a inflação alcançou 21,11%, quando a então ministra da 

fazenda Zélia Cardoso anunciou o Plano Collor II. Junto com o início de 1991, veio, 

além da inflação o “esgotamento messiânico” de Collor (MACIEL, 2011, p.  104) onde 

a perda de direção governamental e de apoio político, até mesmo da burguesia brasileira, 

era notória. O presidente extinguiu o overnight e criou o popularmente apelidado de 

“Fundão”, que seria um Fundo de Aplicação Financeira (FAF). Basicamente,  43% de 

toda aplicação ou movimentação financeira iam para os cofres públicos. Além de 03% 

que seriam destinados aos Fundos de Desenvolvimento Social e 08% para os Títulos de 

Desenvolvimento Econômico (SOUZA, 2009, p. 266). Em 09 de maio de 1991 a 

ministra, após envolvimento em escândalos e ausência de resultados do plano 

econômico, foi juntamente com sua equipe demitida (O GLOBO, 1991) 43.  

 
42 Operações realizadas no open market por prazo mínimo de um dia, restritas às instituições financeiras.  
43 Fonte disponível em:< http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/plano-collor/plano-

collor-ii.htm > Último acesso em: 10 de abril de 2019. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/plano-collor/plano-collor-ii.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/plano-collor/plano-collor-ii.htm
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Além dos fracassados planos econômicos, Collor enfrentou, desde o primeiro 

trimestre de sua gestão, acusações de esquema de corrupção. As denúncias envolviam o 

empresário brasileiro e chefe da campanha eleitoral de Collor e tesoureiro, Paulo César 

Siqueira Cavalcante Farias, conhecido como PC Farias. Segundo o irmão do ex-presidente, 

Pedro Collor de Mello, PC Farias seria o organizador e executor de Collor nos esquemas 

corruptos que permeavam o governo e a campanha presidencial. Dentre as acusações estava a 

do advogado Luis Octávio da Motta Veiga, que na época atuava como presidente da Petrobrás, o 

qual apontou PC farias  e o então secretário-geral da Presidência, Marcos Coimbra, como os 

mandantes de um financiamento no valor de US$ 40 milhões, a serem liquidados por meio da BR 

Distribuidora, destinado à empresa de aviação VASP (G1, 2013)44.  O processo desencadeou a 

retirada de Collor do governo federal.  

Em outubro de 1992, Itamar Franco assumiu o cargo após a saída de Collor e FHC 

assumiu nesse novo governo o Ministério das Relações Exteriores (MRE). Em maio de 1993, 

atendendo a uma convocação de Itamar Franco, FHC migrou para o Ministério da Fazenda. A 

inflação brasileira se aproximava de 30% e havia o receio sobre a política brasileira, recém 

democrática, sofrer abalos maiores. Foi assim que FHC iniciou o que marcou seu nome na 

política brasileira: o plano real. 

 

Contra a opinião dos que só julgavam ser possível atacar a inflação depois da posse 

do próximo governo em 1995, conseguiu mobilizar uma maioria parlamentar e amplo 

apoio de opinião pública a favor do seu plano de estabilização, o Plano Real. Este 

incluiu medidas drásticas de controle do déficit público e uma reforma monetária que 

se completou com a entrada em circulação de uma nova moeda, o real, em julho de 

1994 (FUNDAÇÃO FHC)45. 

 

 O novo plano foi moldado em três fases: ajuste fiscal, de junho de 1993 até março de 1994; 

indexação plena, de março a junho de 1994 e a reforma monetária em julho de 1994. A economia havia 

crescido 4,9% naquele ano, a maior taxa desde 1987 (SOUZA, 2009, p.270). A herança das estratégias 

adotadas por Collor não havia sido totalmente desperdiçada, já que a abertura comercial promovida em 

sua gestão e a privatização de empresas antes estatais impactaram nesse índice de crescimento 

econômico. O primeiro passo da equipe formada por FHC foi rever os cofres públicos e reajustar a 

receita de despesas. Houve um corte imediato de 06 bilhões de dólares do orçamento de 1993 em todos 

os ministérios, além da continuidade nos processos de privatizações das empresas estatais.  

 

 
44 Fonte disponível em:< http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/05/relembre-casos-do-governo-collor-que-

envolveram-pc-farias.html > Último acesso em: 16 de abril de 2019. 
45 Informações disponíveis em: < http://fundacaofhc.org.br/ruth-e-fhc/fernando-henrique-cardoso > Último acesso 

em 12/03/2019 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/05/relembre-casos-do-governo-collor-que-envolveram-pc-farias.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/05/relembre-casos-do-governo-collor-que-envolveram-pc-farias.html
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No dia que antecedeu a chegada do real, não foram poucos os casos de aumentos de 

preços. Segundo o Procon, entre o anoitecer do dia 30 de junho e o clarear do dia 1º 

de julho, a alta dos preços chegou a 68,29%. Só o pão francês registrou um aumento 

de 15% em São Paulo. O medo de mais um congelamento de preço fez com que os 

supermercados remarcassem seus preços de forma abusiva, ao ponto de o presidente 

Itamar Franco ameaçar os estabelecimentos com multas e até interdição 46. 

 

 Uma das maiores dificuldades na instalação do novo plano era a opinião pública e a 

instabilidade política. Em entrevista à Revista Época Negócios47, em um especial de 20 anos 

do Plano Real, FHC falou, em 2014, sobre o seu papel de comunicador e não de técnico 

formulador do plano, já que para tamanha responsabilidade o então ministro elegeu uma equipe 

econômica formada por  Pérsio Arida, André Lara Resende, Francisco Lopes, Gustavo 

Franco, Pedro Malan, Edmar Bacha, Winston Fritsch e Clóvis Carvalho. Como o presidente 

Itamar era o substituto do Collor e o país havia sofrido seguidas frustrações com os planos 

anteriores somados ao caos político com o qual o ex-presidente havia perdido o mandato, com 

escândalos de corrupção, nos quais o congresso estava imerso e irresponsabilidade fiscal. 

Portanto, convencer as instituições governamentais e a população de que os 

resultados seriam positivos era um fator importante. Não haviam condições pré-estabelecidas 

entre o ministério e Itamar Franco. A empreitada conseguiu, afinal, controlar a inflação 

apelidada de Dragão, como analisado por RAMOS (2004), onde o autor afirma ter havido no 

país um impacto positivo em decorrência do plano: “A inflação caiu substancialmente e a 

economia cresceu em seu primeiro ano de vigência. A liderança do processo de crescimento 

coube à indústria, que cresceu 15,5% no primeiro trimestre de 1995, e a utilização da capacidade 

produtiva situou-se ao redor de 80% no período” (RAMOS, 2004, p. 72). 

Em 1994, FHC se consolidava como um sucessor natural ao cargo de Itamar Franco, 

em decorrência do poder político conquistado através do Plano Real, na região Sul e Sudeste. 

Então, em março, FHC entregou o cargo no Ministério da Fazenda à Rubens Ricupero, e em 

seguida se candidatou à Presidência da República pelo PSDB. A princípio, o candidato favorito 

das massas era o Lula, pelo PT, com estimativa de 40% das intenções de votos. Na época o 

partido tucano detinha apenas 10% das cadeiras do Congresso Nacional (STUENKEL, 2014, 

p.56). Em 06 de junho de 1994, em entrevista ao Jornal Nacional, o candidato petista 

 
46 Disponível em:< http://20anosdoreal.epocanegocios.globo.com/#anchor-u343> Último acesso em: 18 de abril 

de 2019. 
47 Entrevista completa disponível em:< 

http://20anosdoreal.epocanegocios.globo.com/fernandohenriquecardoso.html> Último acesso em: 20 de abril de 

2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Persio_Arida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Lara_Resende
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Lopes_(economista)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Franco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Franco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Malan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edmar_Bacha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Winston_Fritsch
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%B3vis_Carvalho
http://20anosdoreal.epocanegocios.globo.com/#anchor-u343
http://20anosdoreal.epocanegocios.globo.com/fernandohenriquecardoso.html
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denunciava as intenções eleitoreiras de FHC no que tangiam o plano ao afirmar que “O PT tem 

uma avaliação de que esse plano econômico é um estelionato eleitoral”. 

 Para a oposição, o plano recém formulado, e a moeda que começou sua circulação 

pelo país em julho de 1994, eram marketing para eleger FHC e atender ao interesse da elite do 

país. O economista Aloizio Mercadante, na época candidato a vice-presidente pelo PT sugeria, 

em oposição ao Plano Real, o congelamento dos preços da cesta básica e temia que a inflação 

fosse mantida sob controle somente até o dia da eleição (STUENKEL, 2014, p.57). Em agosto, 

um mês após a implantação do plano, FHC superou seu principal adversário nas intenções de 

votos. Em 03 de outubro do ano mencionado, FHC vence Lula no primeiro turno eleitoral, como 

mostra a imagem seguinte: 

 

Figura 3: resultado eleitoral de outubro de 1994, disputa entre FHC e Lula pela 

presidência do país separada por estado brasileiro. 

 

Fonte: TSE. Infográfico: Chantal Wagner/Gazeta do Povo. 

 

Após o resultado eleitoral, foi possível constatar que o sucesso do Plano se manteve 

mesmo após os resultados das urnas já que a inflação “caiu em julho de 40,00% para 7,56% e 

1,75% nos meses posteriores. Depois de uma década de alta inflação, baixo crescimento 

econômico e programas econômicos que fracassaram, o país possuía um plano que dava certo” 

(GAMA NETO, 2011, p.133). Entretanto, os problemas financeiros domésticos não haviam 

sido solucionados em sua totalidade já que em 1995, “as dívidas dos estados ultrapassaram o 

valor de 100 bilhões de reais, sendo que 62% concentradas em quatro estados: São Paulo, Rio 

de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul” (GAMA NETO, 2011 p.136). 
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  Sendo assim, o recém-eleito governo de FHC teria em mãos desafios 

econômicos, fiscais e geopolíticos ao provar ao mundo que o Brasil estava redemocratizado, 

com uma conjuntura estável tanto política quanto economicamente e que era confiável aos 

investimentos externos e capaz de participar dos fóruns internacionais que ferviam com novos 

temas e discussões após o fim da Guerra Fria. 

 

2.2 Globalização, Neoliberalismo e a necessidade de inserção 

 

Desde Collor, o Brasil buscava se firmar como uma potência pacífica. Collor, como um 

presidente neoliberal, considerou que a supremacia do mercado e a retirada do Estado eram 

derivações lógicas de uma democracia (CERVO,2008, p. 51).  Durante os anos FHC no cargo 

presidencial a conduta não foi diferente. O então presidente aderiu a premissa da globalização 

como uma realidade, especialmente ocidental, na qual o país precisava estar alinhado aos 

demais players do Sistema Internacional. Para FHC e outros líderes mundiais a “globalização 

adquiriu a aura de um novo paradigma” (HELD, MCGREW, 2001, p. 07). Não existe um 

conceito único para explicar o fenômeno da globalização. Mas, é possível compreender 

conceitualmente como “integração global, reordenação das relações de poder inter-regionais, 

consciência da situação global e intensificação da interligação inter-regional” (HELD, 

MCGREW, 2001, p. 11).  

Na prática, a popularização da globalização após o fim da Guerra Fria vai além de questões 

fronteiriças, a utilização pragmática de tal conceito denota maior intensidade nas relações entre 

Estados, aumento no fluxo de informações e redes de interação. O ônus da globalização é que 

problemas domésticos podem afetar outras partes do globo, como por exemplo a crise do 

sudeste asiático, em 1997, iniciada na Tailândia. O episódio tailandês rapidamente se 

configurou como um efeito dominó ao atingir o Japão, Coréia do Sul, Filipinas, Singapura, 

Indonésia e Malásia.  

Outro simbolismo da globalização é considerar a língua inglesa como universalmente útil 

e aceita e inserir múltiplos países em normativas únicas supranacionais como por exemplo as 

regras impostas pela a Organização Mundial de Comércio (OMC). A agência foi criada em 01 

de janeiro de 1995, com o propósito de supervisionar e liberalizar o comércio internacional. 

Dentro da realidade de uma gestão recém democrática, após um impeachment presidencial e 

planos monetários fracassados, coube a FHC formular uma política externa coerente com as 

aspirações de inserção brasileira no cenário mundial. Em 1998, Luiz Felipe Lampreia, figura 

que desempenhou o cargo de Secretário Geral do Itamaraty, de 1992 até 1993, e atuou 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Itamaraty
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como Ministro das Relações Exteriores no governo FHC entre 1995 e 2001, analisou os 

resultados da globalização dentro da gestão na qual pertencia ativamente. 

 

Pode-se dizer que o Brasil tem sido, nesta segunda metade da década de 1990, um 

país mais visível e atuante no cenário internacional e, também, em certa medida, um 

dos grandes beneficiários da chamada globalização, de sua face mais positiva, embora 

também tenhamos sofrido com os aspectos adversos do processo. No plano político, 

a valorização internacional da democracia, dos direitos humanos, do desenvolvimento 

sustentável, e as pressões externas que derivam dessa valorização vêm, certamente, 

ao encontro do que a sociedade brasileira deseja para o nosso país. No plano 

econômico, a estabilidade e a perspectiva de retomada de crescimento mais acelerado 

fazem com que o Brasil tenha voltado a ser um dos principais destinatários de 

investimentos diretos, superado apenas pela China entre as nações emergentes (...) A 

globalização, portanto, tem sido favorável ao Brasil, mas suas distorções, seus 

excessos, sobretudo na área financeira, geram graves problemas, aos quais nenhum 

país do mundo, por mais poderoso, pode-se julgar imune (...) A soberania nacional 

deixou de ser argumento para comportamentos que atentam contra esses valores 

fundamentais. A autonomia, entretanto, continua a ser um objetivo essencial para o 

Brasil, ou seja, devemos buscar sempre ampliar nossa capacidade de atuar no meio 

internacional com margem de escolha e manobra suficiente – não completa, 

evidentemente – para seguir os caminhos delineados pela vontade nacional, pelas 

opções e condições do País. Essa autonomia depende de vários elementos, entre os 

quais de uma dimensão crítica em nosso relacionamento internacional. (LAMPREIA, 

1998, p. 07 e 09) 

 

Outro fenômeno que angariou popularidade com a década de 1990 foi o pensamento 

neoliberal. Cervo (2008), apontou em sua obra “Inserção Internacional: Formação dos 

Conceitos Brasileiros” um padrão latino-americano no qual os países que vivenciaram crônicos 

problemas de instabilidade monetária somados a inflação crescente, após o período recente de 

redemocratização perceberam no neoliberalismo uma maneira de inserção internacional. 

Quanto ao fenômeno o historiador brasileiro sentencia em sua obra: 

O neoliberalismo veio a erigir sua própria visão de mundo e a propor modelo próprio 

de inserção internacional, no Brasil e em quase todos os países da América Latina. 

Substituiu a visão estruturalista tradicional e embarcou no paradigma da globalização 

do fim do século XX. Substituiu a visão dual entre centro e periferia e a ideia de 

conserto da ordem internacional pela de um mundo unificado pelos fatores 

transnacionais do capitalismo (CERVO, 2008, p. 21). 

 

 Porém, a adoção do neoliberalismo no Brasil e da globalização como premissa, não 

ocorreu de forma interdependente. O país realizou a abertura econômica indiscriminada, o que 

culminou com o aprofundamento da dependência externa, e por consequência em alguns 

momentos, fez com que os interesses das forças transnacionais inerentes a globalização se 

sobrepusessem aos interesses brasileiros (CERVO,2008, p. 52).  

Por conseguinte, o país aderiu a premissa do livre mercado global como benéfico. De 

acordo com Brasilio Sallum Jr (1999) o governo FHC aderiu aos fundamentalismos neoliberais 

pois teria interpretado “como um meio decisivo para assegurar o necessário controle sobre o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_das_Rela%C3%A7%C3%B5es_Exteriores_(Brasil)
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sistema político, tendo em vista realizar a pesadíssima agenda de reformas institucionais que 

constituía o núcleo duro do programa do governo” (1999, p.41). O autor entende por “núcleo 

duro” a preservação da estabilidade monetária e a mudança no padrão de desenvolvimento 

brasileiro. 

A convicção da gestão FHC de que a globalização e o neoliberalismo pautavam os 

caminhos a serem tomados pelo governo também surtiu efeito na formulação da Política 

Externa Brasileira. Spektor (2014) trouxe em sua obra “18 dias” a afirmação de FHC quanto 

aos fenômenos discorridos acima:  

Na interpretação de FHC, era necessário adaptar-se, pois não adiantava resistir. A 

mudança viera para ficar: “O Sul se encontra sob uma dupla ameaça – aparentemente 

incapaz de integrar-se, buscando seus próprios interesses, e tampouco capaz de evitar 

‘ser integrado’ como servo das economias ricas (...) Queiramos ou não, a globalização 

econômica é uma nova ordem internacional”, afirmou. “O mundo pode ser dividido 

entre as regiões ou países que participam do processo de globalização e usufruem seus 

frutos e aqueles que não participam” (SPEKTOR, 2014, p. 57)48.  
 

 Durante seu primeiro mandato FHC buscou melhorar as relações brasileiras com o 

mundo em uma estratégica conhecida como “Credenciais de Boa Conduta”. Suas diretrizes, nos 

dois mandatos, seguiram parâmetros tradicionais da Política Externa Brasileira (PEB): “o 

pacifismo, o respeito ao direito internacional, a defesa dos princípios de autodeterminação e 

não-intervenção, e o pragmatismo como instrumento necessário e eficaz à defesa dos interesses 

do país” (VIGEVANI; CINTRA; OLIVEIRA,2003 p.31). O caráter pacifista brasileiro sofreu 

modificações ao longo da história e dos governos, mas não é errôneo afirmar que a posição de 

FHC não foi surpreendente, uma vez que desde Barão do Rio Branco o país compreendeu suas 

limitações militares e opta por empreender iniciativas pautadas na paz e conduzidas em sua 

maioria pela diplomacia brasileira. 

O grupo governamental liderado por Cardoso desenvolveu na PEB a busca de autonomia 

pela integração49 e buscou o fortalecimento do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), como 

uma das ações adotadas para alcançar os objetivos da PEB. A busca da liderança regional era 

uma das jogadas centrais da PE de FHC, uma vez que é por meio da inserção internacional que 

o país buscava consolidar seu desenvolvimento (WINAND, 2016, p. 170). 

 
48 Matias Spektor aponta em sua obra “18 dias” (2014, p. 262) a seguinte fonte para as falas de FHC transcritas 

acima: “Fernando Henrique Cardoso, “Relações Norte-Sul no contexto atual: Uma nova dependência”, in Renato 

Baumann (org.), O Brasil e a economia global (Campus,1996, p. 12).  
49 Esta pesquisa compreende “Autonomia pela Integração” um avanço do conceito “Autonomia pela Participação”, 

usado como oposição a “autonomia pela distância”, já que havia na formulação da PE de FHC o desejo de 

“influenciar a agenda aberta com valores que exprimem tradição diplomática e capacidade de ver os rumos da 

ordem internacional com olhos próprios, com perspectivas originais. Perspectivas que correspondam à nossa 

complexidade nacional (1998, p. 368).” 
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 O MERCOSUL deveria atrair para o Brasil destaque internacional e gerar credibilidade 

mostrando maturidade por parte do país de ser capaz de participar de questões internacionais. 

Como aponta Lampreia (1998) o “Mercosul aumenta nossa capacidade de atuar de modo mais 

afirmativo e participativo na elaboração de regimes e normas internacionais de importância 

essencial para o Brasil.” (LAMPREIA, 1998, p.12).O MERCOSUL foi gerado a partir do 

Tratado de Assunção, em 26 de março 1991, onde Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai 

expressaram normativamente seus anseios de criar um mercado comum na região. Em 

decorrência do tratado mencionado e do Protocolo de Ouro Preto50, em dezembro de 1994, 

firmaram o MERCOSUL. O principal objetivo era integrar economicamente 

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Posteriormente houve o ingresso venezuelano (este 

último foi suspenso em dezembro de 2016) e estimular o livre comércio entre os Estados 

membros. Em 01 de janeiro de 1995 a organização intergovernamental passou a atuar 

oficialmente como união aduaneira e era possível medir os resultados comerciais da iniciativa, 

especificamente no que tange a criação de comércio entre os Estados envolvidos no bloco, como 

exposto na tabela seguinte: 

Tabela 5: Criação de comércio, 199551.  

 

Fonte: NONNENBERG; MENDONÇA, 1999. 

 

 
50 DECRETO Nº 1.901, DE 09 DE MAIO DE 1996. Promulgação do protocolo adicional ao Tratado de Assunção 

sobre a estrutura institucional do MERCOSUL (Protocolo de Ouro Preto), de 17 de dezembro de 1994. Documento 

disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1901.htm > Último acesso em: 22 de abril de 

2019. 
51 A metodologia aplicada pelos autores considerou a realização dos cálculos com base em elasticidade de 

exportação igual a infinito. o cálculo da criação de comércio é realizado separadamente para os países do Mercosul 

e para os demais. Para estes últimos o cálculo resulta do processo global de liberalização comercial, enquanto para 

os do Mercosul resulta da aplicação das margens de preferência e devem ser considerados em US$ mil. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paraguai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uruguai
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%201.901-1996?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1901.htm
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Outrossim FHC elaborava a integração com o Cone Sul ele mantinha relações estratégicas 

com a China e os EUA e durante a sua gestão houve a Incorporação do conceito de global 

trader, uma vez que o Brasil detinha interesses globais. 

Nesse sentido, explica-se o comportamento não institucionalista no caso do Mercosul 

e, ao mesmo tempo, institucionalista na agenda multilateral, particularmente perante 

as organizações mundiais, como a Organização das Nações Unidas (ONU) ou a OMC 

(cf. Pinheiro, 2000). A opção de um global trader é pela liberalização comercial 

multilateral em que seus ganhos podem ser maximizados.” (VIGEVANI; CINTRA; 

OLIVEIRA,2003 p. 12)  

 

 Em 29 de novembro de 1995 Cardoso e Lampreia mediaram e assinaram um acordo 

entre a União Europeia52, o MERCOSUL e o Brasil, onde era previsto cooperação econômica, 

científica, técnica e financeira de ambas as partes, como exposto pelo artigo seguinte: 

 

1 – As Partes Contratantes comprometem-se a conferir um novo impulso às suas 

relações. Para atingir esse objetivo fundamental, estão decididas a fomentar, em 

especial, o desenvolvimento da cooperação em matéria de comércio, investimentos, 

finanças e tecnologia, tendo em conta a situação especial do Brasil como país em 

desenvolvimento.  2 – Para os fins pretendidos pelo presente Acordo, as Partes 

Contratantes reconhecem a utilidade de se consultarem sobre os temas internacionais 

de interesse mútuo (ARTIGO 2, REFORÇO DE COOPERAÇÃO, 1995). 

 

Já em 1999 as transações comerciais começaram a ocorrer, efetivamente, no âmbito do 

MERCOSUL53. Para que tais transações fossem possíveis e a troca entre os blocos extra 

 

52 A União Europeia (UE) é uma aliança econômica e política de 28 Estados-membros independentes situados 

principalmente em território continental europeu. Suas origens estão fincadas na Comunidade Europeia do Carvão 

e do Aço (CECA) e na Comunidade Económica Europeia (CEE), formadas em 1957. Nos anos que se seguiram, 

o território da UE foi aumentando de dimensão através da adesão de novos Estados-membros, ao mesmo tempo 

que aumentava a sua esfera de influência através da inclusão de novas competências políticas. O Tratado de 

Maastricht instituiu a União Europeia com o nome atual em 1993. A última revisão significativa aos princípios 

constitucionais da UE, o Tratado de Lisboa, entrou em vigor em 2009 e sua atuação se dá através de um sistema 

de instituições supranacionais independentes e de decisões intergovernamentais negociadas entre os Estados-

membros. As instituições da UE mais importantes são a Comissão Europeia, o Conselho da União Europeia, 

o Conselho Europeu, o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Banco Central Europeu. O Parlamento 

Europeu é eleito a cada cinco anos pelos cidadãos da UE. As políticas da UE têm por objetivo assegurar a livre 

circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, legislar assuntos comuns na justiça e manter políticas comuns de 

comércio, agricultura, pesca e desenvolvimento regional.  

53 Em 2004, já no governo Lula, surgiu o primeiro impasse entre o MERCOSUL e a UE. O principal ponto de 

conflito foi a Política Agrícola Comum (PAC) da UE, que protege a produção agrícola dos países europeus. Estes, 

por sinal, temiam a competitividade dos países americanos e foram contrários à liberalização do setor. 

Concomitantemente, a América do Sul passava pelo início de um longo período da esquerda no poder, com as 

presidências de Lula, no Brasil, e Néstor Kirchner, na Argentina. Com isso, o foco do Mercosul se volta para o 

fortalecimento de uma política externa entre os países do próprio bloco. Já em 2010, no final do governo petista e 

do período desta pesquisa, há a retomada das relações, em Madri. Ambos os blocos assumiram o compromisso de 

uma cobertura comercial de cerca de 90%. Dessa vez, permaneceu o impasse no setor agrícola, enquanto o bloco 

europeu sofreu pressão de produtores franceses, que temiam o preço e a velocidade de produção da carne latino-

americana, já que somente o Brasil, em 2003 produziu cerca de 7,3 milhões de toneladas de carne bovina e exportou 

1,1 milhão de toneladas. Já no que compete os cortes de frango, a quota brasileira em 2003 foi de apenas 7,1 mil 

toneladas anuais, destas o país destinou à Europa, em 2003, cerca de 250 mil toneladas. Juntando-se as carnes de 

peru, os volumes atingiram 300 mil toneladas. Dados disponíveis em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_da_Uni%C3%A3o_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados-membros_da_Uni%C3%A3o_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_Europeia_do_Carv%C3%A3o_e_do_A%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_Europeia_do_Carv%C3%A3o_e_do_A%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_Econ%C3%B3mica_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alargamento_da_Uni%C3%A3o_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Maastricht
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Maastricht
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Lisboa_(2007)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Supranacionalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%B5es_da_Uni%C3%A3o_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_da_Uni%C3%A3o_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Europeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_Justi%C3%A7a_da_Uni%C3%A3o_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_Europeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%B5es_na_Uni%C3%A3o_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidadania_da_Uni%C3%A3o_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_Agr%C3%ADcola_Comum_da_Uni%C3%A3o_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_Comum_das_Pescas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_regional_da_Uni%C3%A3o_Europeia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/nestor-kirchner
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regionais não se limitassem ao comércio, o acordo previu o estabelecimento de um canal 

específico para diálogo, denominado de Conselho de Cooperação. A expectativa, com o acordo, 

era a promoção de investimentos e aprofundamento de diálogo político, econômico e comercial, 

por meio do estreitamento da cooperação em matéria de: normas agroalimentares e industriais, 

propriedade intelectual, energia, transportes, telecomunicações, proteção do ambiente, 

educação, informação e cultura, bem como por meio da cooperação aduaneira, estatística, 

empresarial, científico-tecnológica. 

 

 Em junho de 2000, o Conselho Mercado Comum (CMC) aprovou a Decisão CMC nº 

32, em que os Estados partes do Mercosul assumiram compromisso de não negociar 

individualmente acordos de comércio envolvendo redução de tarifas, motivo pelo qual 

o Brasil manteve seus diálogos comerciais com a União Europeia ligados ao 

Mercosul. Assim, no mesmo ano, as partes abriram negociações para um acordo que 

incluiria três capítulos: diálogo político, cooperação e comércio. (GIANESELLA; 

THORSTENSEN; RAMOS; NOGUEIRA, 2013). 

 

 Em uma de suas últimas visitas oficiais para trabalhar na perpetuação do MERCOSUL, 

Cardoso desembarcou em 18 de fevereiro de 2002 em Buenos Aires, capital Argentina, 

acompanhado dos ministros da Fazenda, Pedro Malan, das Relações Exteriores, Celso Lafer, e 

do Desenvolvimento, Sérgio Amaral. O objetivo da visita foi apoiar a Argentina que enfrentava 

forte crise econômica, e por conseguinte, mostrar ao mundo que o país pertencente ao 

MERCOSUL não enfrentaria suas dificuldades sozinho. Na ocasião FHC afirmou que: 

Nós, brasileiros, somos solidários. Nós também passamos por muitas dificuldades. E 

sempre tivemos o apoio da Argentina (...) acho que essa é a expressão do que confirma 

o presidente Duhalde, do sentimento integracionista que nos une. A Argentina é um 

grande país e tenho certeza de que vai encontrar seu caminho. E também acredito que 

todos os países da região precisam de uma Argentina forte, próspera, e capaz de 

oferecer trabalho a seus filhos. Eu quero expressar a minha solidariedade pessoal ao 

presidente Duhalde e ao povo argentino. E saibam que o governo brasileiro fará todo 

o possível para que possamos seguir juntos no rumo da integração do Mercosul54. 

  

Desta forma era possível ao Brasil assumir posições e agendas variadas na busca de 

mercados e relações sem se ater a um único parceiro.  A PE de FHC não estava interessada em 

adquirir uma postura isolacionista, mas sim participativa e ativa diante da elaboração de pautas 

da conduta internacional.  

 

 

 
 < 

http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=1501:catid=28&Itemid=23 > 

Último acesso em: 03 de agosto de 2019. 

 
54 Disponível em:< https://www.bbc.com/portuguese/economia/020218_fhcep.shtml> Último acesso em: 03 de 

agosto de 2019. 

http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=1501:catid=28&Itemid=23
https://www.bbc.com/portuguese/economia/020218_fhcep.shtml
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2.3 FHC e a inserção no Regime de Não Proliferação Nuclear segundo os moldes 

estadunidenses. 

 

Com o fim da Guerra Fria e a chegada dos anos 1990, os Estados Unidos, como já 

mencionado anteriormente, havia se consolidado como grande potência hegemônica55. A frente 

de sua presidência, na época em que FHC foi eleito, estava o 42° presidente norte-americano 

William Jefferson "Bill" Clinton. O democrata governou de 20 de janeiro de 1993 até 2001 e 

dois dos legados de seu governo foram o Tratado do Norte-Americano de Livre Comércio 

(NAFTA) e a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA)56.  

O democrata recebeu Cardoso em três situações distintas durante sua gestão: a primeira 

em 18 de abril 199557, onde FHC proferiu um discurso que visou uma nova parceria entre os 

dois países e buscou a confiança dos investidores norte-americanos. Já em 07 de junho de 1998, 

Fernando Henrique se hospedou na casa de campo de Clinton antes de participar de um evento 

na ONU, já a última visita de Cardoso à Clinton ocorreu em maio de 1999. Na Casa Branca, o 

tucano agradeceu o apoio democrata, além de ter concedido garantias sobre a inflação brasileira. 

A prática constante da diplomacia presidencial praticada por FHC e a relação pessoal cultivada 

com Clinton trouxe uma melhora nas relações entre os dois países, como aponta Almeida 

(2004): 

 

Esse novo patamar do relacionamento resultou, segundo depoimento do ex-

presidente, da coincidência de visões políticas nos dois países (valorização da 

democracia, dos direitos humanos, do desenvolvimento social, uma filosofia 

econômica em geral adepta da globalização), mas também do alto grau de 

envolvimento pessoal logrado ao longo desses anos, com diversos encontros 

realizados bilateralmente ou à margem de reuniões multilaterais e plurilaterais (como 

as da Terceira Via) (...)A função “didática” desse relacionamento – importante de ser 

notada, na medida que as grandes potências raramente se dispõem a escutar as razões 

próprias de países menores – explica, por exemplo, que o presidente Clinton tenha 

passado a ser um “defensor” do Mercosul, contra os ardores mais ofensivos dos 

negociadores comerciais da ALCA. (ALMEIDA, 2004, p. 08) 

 
55 A pesquisa utilizou o entendimento hegemônico do economista italiano Giovanni Arrighi (1937-2009). Em sua 

obra “O Longo Século XX” (1994), o autor trabalha a hegemonia mundial como a capacidade de um Estado liderar, 

sem que seja necessário dominar, o sistema político e econômico mundial formado por Estados soberanos e suas 

economias nacionais. De tempos em tempos, existem crises de hegemonia que mudam o rumo na liderança. 

Tamanha ruptura seria anunciada pelas expansões financeiras, mas também pela intensificação da competição 

estatal; além da escalada dos conflitos sociais e civilizatórios. Ao longo da história, houve a emergência de novas 

configurações de poder capazes de desafiar e superar o antigo Estado hegemônico. Tais ciclos são crises, segundo 

o autor, que não ocorrem de repente, nem de uma só vez. Obra disponível em:< 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3900773/mod_resource/content/1/HEG%20-%20G.Arrighi%20-

%20O%20longo%20s%C3%A9culo%20XX.pdf> Último acesso em: 20 de abril de 2019.  
56 Durante a Cúpula das Américas, em Miami, no dia 9 de dezembro de 1994, Clinton sugeriu a iniciativa 

objetivando a eliminação de barreiras alfandegárias entre os 34 países americanos (exceto Cuba), com a data limite 

em 2005. Na reunião de Miami foram assinados a Declaração de Princípios e o Plano de Ação. 
57 Datas das visitas disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/relembre-viagens-dos-presidentes-aos-eua-

16623754> Último acesso em: 19 de abril de 2019. 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3900773/mod_resource/content/1/HEG%20-%20G.Arrighi%20-%20O%20longo%20s%C3%A9culo%20XX.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3900773/mod_resource/content/1/HEG%20-%20G.Arrighi%20-%20O%20longo%20s%C3%A9culo%20XX.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_das_Am%C3%A9ricas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miami
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1994
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barreira_comercial
https://oglobo.globo.com/brasil/relembre-viagens-dos-presidentes-aos-eua-16623754
https://oglobo.globo.com/brasil/relembre-viagens-dos-presidentes-aos-eua-16623754
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Já a primeira visita de Clinton ao Brasil ocorreu no final de 199758, quando o presidente 

visitou alguns países do continente americano em campanha pela estabilização da ALCA. Nesta 

ocasião FHC recebeu o presidente e tratou de temas não apenas econômicos, mas também sobre 

meio ambiente e sobre a posição brasileira na ONU. À época, as questões agrícolas e o combate 

ao protecionismo norte-americano e europeu ganharam destaque na diplomacia brasileira. A 

atenção especial concedida ao relacionamento de Clinton e FHC se justificam uma vez que as 

relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos foram determinantes para a assinatura do TNP.  

Durante os oito anos de mandato tucano, as relações estabelecidas entre Fernando 

Henrique e os EUA tiveram caráter central na PEB como exposto por Rubens Barbosa, 

embaixador brasileiro em Washington de 1999 até 2004: “o impacto de quatro crises 

internacionais (México, Ásia, Rússia, e Argentina) e a recuperação da estabilidade econômica 

dependia do apoio norte-americano diretamente ao Brasil e através do FMI, como ocorreu na 

crise financeira de 1998/99. (BARBOSA, 2011, p. 16)”. Um dos argumentos que justificariam 

a aproximação norte-americana do Brasil, durante a era FHC, foi a assinatura do Tratado de 

Não Proliferação Nuclear (TNP) pelo presidente tucano em 07 de dezembro de 199859. Como 

argumenta Almeida (2004): 

 

A credibilidade adquirida pelo Brasil no plano internacional e junto aos EUA em 

especial também tem a ver com a importante mudança assumida na questão nuclear e 

de tecnologias sensíveis, postura que vinha sendo implementada, é verdade, desde as 

primeiras medidas de “construção de confiança” com a Argentina na era Sarney-

Alfonsin e prolongadas nas administrações de Collor e de Menem (implementação de 

Tlatelolco e salvaguardas quadripartites envolvendo a AIEA e um órgão binacional, 

a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de material nuclear). Foi 

FHC, contudo, quem tomou a decisão de romper um tabu de quase três décadas, de 

grandes implicações político-diplomáticas, jurídicas e estratégicas para o Brasil: o 

término da recusa, reiterada sobretudo pelo Itamaraty em diversas ocasiões anteriores, 

do tratado de não-proliferação nuclear (1968), que era feita com base em argumentos 

conceituais – seu manifesto caráter desigual e discriminatório, contrário ao princípio 

da igualdade soberana das nações, que o Brasil sustenta desde Haia (1907), pelo 

menos – e que, antes da Constituição de 1988, alimentava um alegado projeto de 

capacitação militar nessa área. A relação do Brasil com as tecnologias duais, ou 

sensíveis, percebida pelas grandes potências como pouco clara, alimentou por largo 

tempo a desconfiança político-diplomática desses países e a consequente falta de 

acesso a determinadas tecnologias, prejudicando, por exemplo, o programa espacial 

brasileiro (ALMEIDA,2004, p.10) 

 

 
58 Disponível em:< https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc121013.htm> Último acesso em: 19 de abril de 

2019. 
59 DECRETO N° 2.864, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1998. Promulga o Tratado de Não Proliferação Nuclear. 

Documento disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2864.htm > Último acesso em: 21 de 

abril de 2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc121013.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%202.864-1998?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2864.htm
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O presidente percebeu o país como já inserido no regime de não proliferação nuclear 

devido a todos os tratados já firmados e explicados ao decorrer desta pesquisa, além da 

proibição clara na Constituição Federal de 1988. Houve durante a gestão tucana uma 

reformulação dos setores ligados ao tema nuclear no país. No ano de 1996, Cardoso destinou, 

de forma pioneira, já que os governos anteriores não acharam necessário investir em marketing 

e divulgação de determinados setores, o montante de R$ 113,3 mil para a CNEN como recursos 

à editais ou anúncios de divulgação de eventos, como seminários, por exemplo60. 

Antes da assinatura foi convocada no palácio da Alvorada um grupo de diplomatas 

brasileiros, dentre estes: Celso Lafer, Ronaldo Sardenberg, Marcos Azambuja, Jório Dauster, 

Rubens Barbosa, Paulo Tarso Flecha de Lima, Luiz Felipe Seixas Corrêa e Sebastião do Rego 

e Barros (SPEKTOR, 2014, p. 183). Mesmo que algumas das personalidades convocadas 

tivessem tecido críticas ao TNP, como foi o caso de Celso Lafer e Ronaldo Sardenberg, por 

exemplo, o corpo diplomático apoiou a decisão de Cardoso e não foi tomada por surpresas. A 

justificativa apontada pelo então presidente para assinar naquele momento o tratado era a troca 

tecnológica necessária que seria fornecida pelos EUA para que o Brasil pudesse cuidar de seu 

programa espacial, além de auxiliar na busca brasileira por uma reforma no Conselho de 

Segurança da ONU.  

O então Ministro das Relações Exteriores de FHC, Luiz Felipe Lampreia, trabalhava 

em prol da assinatura do TNP, como o autor mesmo declara em “O Brasil e os ventos do mundo” 

(1997): 

Em 24 de maio de 1997, houve uma reunião da Câmara de Relações exteriores e 

Defesa Nacional, órgão colegiado do governo, sob a presidência de FHC. Fiz uma 

apresentação que versou sobre nossa mudança de posição em relação ao TNP. 

Destaquei os seguintes pontos: “Nossa posição principista já não nos trazia respeito, 

nem benefícios; a assinatura não acrescentaria qualquer limitação às que já assumimos 

voluntariamente na área nuclear (...)”. Assinar naquele momento completaria nossa 

inserção no mainstream internacional e nos capacitaria para outros cenários, inclusive 

o da cadeira permanente no Conselho de Segurança. Houve então uma rodada de 

comentários das Forças Armadas e dos ministérios da Justiça e Casa Civil. Todos 

favoráveis, com um pequeno porém ou outro, tendo a Marinha expressado dúvidas 

sobre se a assinatura traria algum benefício de acesso a tecnologias sensíveis. No dia 

21 de junho de 1997, assinei o TNP na sede da ONU, em Nova York (WINAND, 

2016, p. 166).  

 
60 Disponível em:< https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/2/26/brasil/14.html> Último acesso em: 14 de abril 

de 2019.  

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/2/26/brasil/14.html
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Em 20 de junho de 1997, ao encaminhar assinatura da Mensagem que envia o Tratado 

sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares ao exame do Congresso Nacional FHC fez as seguintes 

alegações referente a adesão:  

Esta é, de certa forma, a conclusão de um processo iniciado pela sociedade brasileira 

e consagrado na Constituição de 1988. Nela está refletido fielmente o sentimento 

popular de rejeição à bomba atómica e de defesa da convivência pacífica entre as 

nações (...) o compromisso com o uso pacífico da energia nuclear projeta a imagem 

do Brasil, aumenta nossa influência nas grandes questões internacionais e facilita a 

promoção do desenvolvimento científico e tecnológico (...) Se nós não assinamos 

antes, foi porque não queríamos a discriminação e. queríamos o desarmamento. Se 

nós assinamos agora, continuamos não aceitando a discriminação, mas continuamos, 

ainda com mais força, querendo o desarmamento nuclear completo (Fernando 

Henrique Cardoso, 1997)61. 

 

Desde 1996, com a criação da Política de Defesa Nacional (PDN), a gestão tucana 

demonstrava necessidade de novas diretrizes no que tangiam os campos sensíveis a segurança 

nacional e troca de tecnologia. O documento formulado tem caráter teórico, uma vez que os 

orçamentos e estratégias empregadas para alcançar os fins ali estabelecidos ficaram ocultos. No 

tópico 02 titulado “O Quadro Internacional” o documento afirma que “2. O término da Guerra 

Fria tornou obsoletas as generalizações simplificadoras decorrentes da bipolaridade, ideológica 

e militar até então vigente.  Atualmente, apesar de serem reduzidos os riscos de um confronto 

nuclear em escala planetária desapareceu a relativa previsibilidade estratégica” (1996, p. 04)62. 

Para alcançar equidade tática com demais países do Sistema Internacional, o investimento em 

tecnologia estratégica era necessário. Neste caso a necessidade de atenção governamental 

pairava sobre a Base de Alcântara. 

O Brasil foi o quarto país a criar um programa espacial, juntamente com a União 

Soviética, os Estados Unidos e a França (OTTERO, 2016, p. 16 apud BUSSINGER; GLÓRIA, 

2017, p. 18), mas devido a cortes orçamentários, ausência de um programa estatal unificado, 

restrição por parte da comunidade internacional sobre a venda e troca de tecnologia e 

desconfiança por parte da opinião pública, uma vez que a sociedade brasileira compreende 

temas mais urgentes para alocação de recursos e enxerga questões relacionadas a defesa, 

segurança e tecnologia com desconfiança, os resultados não foram satisfatórios ao ponto de se 

equipararem aos países mencionados. Havia na Base de Alcântara a possibilidade do país entrar 

 
61 Discurso completo disponível em:< http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-

presidentes/fernando-henrique-cardoso/discursos/1o-mandato/1997/20-de-junho-de-1997-discurso-por-ocasiao-

da-cerimonia-de-assinatura-da-mensagem-que-envia-o-tratado-sobre-a-nao-proliferacao-de-armas-nucleares-ao-

exame-do-congresso-nacional> Último acesso em: 20 de abril de 2019. 
62 Disponível em: <http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/politica-de-

defesa-nacional-1996.pdf> Último acesso em: 14 de abril de 2019. 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/fernando-henrique-cardoso/discursos/1o-mandato/1997/20-de-junho-de-1997-discurso-por-ocasiao-da-cerimonia-de-assinatura-da-mensagem-que-envia-o-tratado-sobre-a-nao-proliferacao-de-armas-nucleares-ao-exame-do-congresso-nacional
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/fernando-henrique-cardoso/discursos/1o-mandato/1997/20-de-junho-de-1997-discurso-por-ocasiao-da-cerimonia-de-assinatura-da-mensagem-que-envia-o-tratado-sobre-a-nao-proliferacao-de-armas-nucleares-ao-exame-do-congresso-nacional
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/fernando-henrique-cardoso/discursos/1o-mandato/1997/20-de-junho-de-1997-discurso-por-ocasiao-da-cerimonia-de-assinatura-da-mensagem-que-envia-o-tratado-sobre-a-nao-proliferacao-de-armas-nucleares-ao-exame-do-congresso-nacional
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/fernando-henrique-cardoso/discursos/1o-mandato/1997/20-de-junho-de-1997-discurso-por-ocasiao-da-cerimonia-de-assinatura-da-mensagem-que-envia-o-tratado-sobre-a-nao-proliferacao-de-armas-nucleares-ao-exame-do-congresso-nacional
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/politica-de-defesa-nacional-1996.pdf
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/politica-de-defesa-nacional-1996.pdf
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em um dos mercados mais lucrativos do mundo. As receitas da indústria espacial global giram 

em torno de US$ 340 bilhões. Desse valor, cerca de US$ 210 bilhões são somente da indústria 

de satélites, que incluí operações de solo, serviços de satélites e lançamento (SIA, 2016, p. 7 

apud BUSSINGER; GLÓRIA, 2017, p. 18). 

Após a assinatura do TNP em 1998 e duras negociações, Brasil e Estados Unidos 

conseguiram alcançar um entendimento no que tange a questão espacial. Assinaram em abril 

de 2000 um acordo que lembrava em muito os já celebrados entre EUA e países como 

Cazaquistão, China e Rússia, locais onde o país norte-americano detém bases de lançamento 

(SPEKTOR, 2014, p. 184). O acordo sobre Alcântara foi submetido a duras críticas no 

Congresso brasileiro, em razão de seus efeitos eventualmente negativos em termos de acesso 

brasileiro à tecnologia de ponta no setor espacial. O Congresso brasileiro entendeu o acordo 

como violador da soberania nacional. Uma vez que o “texto definia que os itens poderiam 

ingressar em contêineres lacrados, sem qualquer inspeção. Outro ponto proibia o uso de 

recursos gerados pelo centro de Alcântara no desenvolvimento de foguetes lançadores 

brasileiros”63.  

As críticas sofridas por Cardoso não se limitaram a questão da Base de Alcântara. A 

própria assinatura do TNP gerou críticas ao presidente, uma vez que a questão não era unanime 

em Brasília e tampouco por parte das forças armadas brasileiras. Em 10 de junho de 1998 a 

Folha de S. Paulo publicou uma matéria especial com as críticas dos setores militares à 

iniciativa de Cardoso. Um dos reclamantes era o brigadeiro Ivan Frota, que atuou como diretor 

de Pesquisa e Desenvolvimento da Aeronáutica no governo de Fernando Collor, nos anos de 

1990 até 1992. Em sua declaração Frota sentenciou: "o tratado, do jeito que está, cria dois tipos 

de países: os que têm o "privilégio" de ter armas nucleares e os que têm a pretensão de tê-las 

considerada um "sacrilégio (...) A ratificação desse acordo é o golpe de misericórdia na 

possibilidade de o Brasil liderar uma proposta que trate de forma igual todos os arsenais 

nucleares", disse o brigadeiro à Folha.64 Para uma parcela da opinião pública o presidente havia 

sido entreguista, como mostra a argumentação de Guimarães (2005):  

 

Cardoso no início de mandato dizia, como seus antecessores, que não havia por que 

aderir, uma vez que o Acordo Brasileiro-Argentino, o Quadripartite e o Tlatelolco, já 

asseguravam o compromisso brasileiro com a não proliferação, estava seguro de que 

as potências nucleares transfeririam tecnologia e se desarmariam (...), porém em nossa 

política externa, que influiu na condução dos negócios diplomáticos durante os anos 

 
63 Disponível em: < https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47632237> Último acesso em: 22 de abril de 2019. 
64 Disponível em:< https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft10069802.htm> Último acesso em: 20 de abril de 

2019. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47632237
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft10069802.htm
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1990, que era a da simples adesão automática a regimes e acordos com as potências 

sem sequer negociar concretamente vantagens políticas, estratégicas ou comerciais 

financeiras para o país. Em outras palavras, se os Estados Unidos realmente queriam 

a adesão do Brasil e o pressionavam nesse sentido, por que o governo brasileiro não 

usou isso como barganha para compromissar aquele país com a promessa de 

transferência de tecnologia para o uso pacífico de energia nuclear? 

(GUIMARÃES,2005). 

 

A oposição de Ivan Frota à FHC não se destinou apenas às questões nucleares. O 

brigadeiro foi também candidato nas eleições presidenciais de 1998 pelo Partido da 

Mobilização Nacional (PMN). O partido foi lançado em 21 de abril de 1984 como um 

movimento de caráter nacionalista. Também disputaram a eleição com Cardoso, seu principal 

opositor, Lula, pelo PT; Ciro Gomes, que havia sido ministro da fazenda de 1994 até 1995 pelo 

Partido Popular Socialista (PPS); Enéas Carneiro, candidato pelo Partido de Reedificação da 

Ordem Nacional (PRONA); Alfredo Sirkis, pelo partido ambientalista intitulado Partido Verde 

(PV) e mais seis candidatos. A campanha de FHC foi apoiada pela coligação centro-direita. O 

resultado culminou na reeleição de FHC ainda no primeiro turno eleitoral. O candidato a 

reeleição venceu o PT em 24 estados, com 53,06% dos votos válidos, como mostra figura 

abaixo: 

 

Figura 4: Resultado das eleições presidenciais de 1998 com vitória de FHC. 

 

Fonte: TSE. Infográfico: Chantal Wagner/Gazeta do Povo. 

 

Um ano após a reeleição de Cardoso, o governo inicia junto a ABACC e a Argentina 

reuniões para a criação futura de um submarino nuclear. Somente em agosto de 2001 os países 
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assinaram a Declaração Conjunta Concernente à Criação da Agência Argentino-Brasileira de 

Aplicações da Energia Nuclear (ABAEN) que almejava além de criar novas possibilidades de 

cooperação buscava também “consolidar e incrementar atividades de cooperação que já estão 

em execução, em especial aquelas relativas à geração nucleoelétrica, ao  ciclo do combustível 

nuclear e outras possibilidades de associação” (MRE apud WINAND, 2016, p. 168).  

No contexto internacional, o ano de 2001 havia começado com a troca do governo 

norte-americano. Em 20 de janeiro do ano mencionado foi empossado o candidato republicano 

George W. Bush. Segundo Barbosa (2011) “assim que assumiu, o presidente Bush telefonou 

para o presidente FHC para manifestar seu interesse de manter as boas relações que Clinton 

havia desenvolvido com o brasileiro” (BARBOSA, 2011, p. 105).  Mesmo não tendo a mesma 

aproximação com o novo presidente estadunidense que desempenhava com Clinton, FHC foi 

solicitado para auxiliar em algumas questões de interesse de Bush. Ao saber que Jiang Zemin, 

na época presidente chinês, estaria no Brasil, em 2001, o republicano ligou para Cardoso e pediu 

que o presidente intercedesse junto ao líder chinês para libertar tripulantes de um caça norte-

americano que havia caído na China.  

Além deste episódio, que FHC conseguiu mediar com êxito, houve a solicitação por 

parte de John Maisto para que Fernando Henrique interferisse junto a Hugo Chavez, na época 

líder venezuelano para convencê-lo a apoiar a aplicação do Tratado Interamericano de 

Assistência Recíproca (TIAR) em votação na Organização dos Estados Americanos (OEA). Na 

época, conta Barbosa, FHC teria brincado alegando que “Ao contrário do que pensam os 

americanos, não tenho essa influência sobre Chávez”. Porém, mais uma vez sua interferência 

surtiu efeito (BARBOSA, 2011, p. 21).  As qualidades mediadoras de FHC foram postas a 

prova novamente, em 2002, após a eleição entre Lula (PT) e Serra (PSDB) mas desta vez junto 

ao próprio Bush e não ao seu favor. 
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CAPÍTULO 3 

Ascensão de Lula: início de uma nova era? 

 

Não podemos falar em segurança nuclear sem pensar em que tipo de governança 

global administra a segurança internacional no mundo de hoje. Nas áreas comercial, 

financeira e de mudança do clima, vemos progressos, com o estabelecimento de 

arranjos mais representativos para lidar com os desafios do mundo atual. Mas na área 

de segurança internacional isso ainda não vem ocorrendo. Persistem as estruturas e as 

regras de 1945 (LUIZ INACIO LULA DA SILVA, abril de 2010). 

 

Luiz Inácio “Lula” da Silva foi o sétimo filho de um casal de lavradores analfabetos. 

Nascido em 27 de outubro de 1945, em Caetes, agreste pernambucano, migrou com sua família 

aos sete anos de idade para São Paulo, em 1952, onde iniciou sua jornada de trabalho um ano 

depois como engraxate65 e em 1961 se formou como torneiro mecânico pelo SENAI.  

Pode-se dizer que sua jornada política teve início em 1968, quando o ex-presidente 

ingressou no Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, influenciado 

por seu irmão, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico. Na época, o irmão mais velho 

de Lula fazia parte do Partido Comunista Brasileiro e do Sindicato dos Metalúrgicos de São 

Caetano do Sul. Durante os anos ditatoriais brasileiros (01 de abril de 1964 até 15 de 

março de 1985) Lula viu seu irmão José ser preso e torturado pelo governo. Durante esse 

processo, no início da década de 1970 o ex-presidente obteve destaque dentro do sindicato como 

01° secretário e em 1975 assumiu o cargo de presidente sindical, lutando pelos direitos 

trabalhistas e contra a ausência de transparência governamental no que tangia economia. 

O ABC paulista, como é conhecida a região que abrange São Bernardo do Campo, 

Mauá, Diadema, São Caetano do Sul, Santo André, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, foi 

uma grande opositora do governo militar graças a influência e trabalho dos sindicatos e seus 

líderes. A capacidade de orquestrar greves e unir trabalhadores metalúrgicos em prol de 

objetivos comuns culminou em três episódios de greves nas quais Lula esteve engajado: 1978, 

1979 e 1980. Tamanho o impacto político da busca por direitos desses operários transmutou-se 

em um “novo sindicalismo” e gerou impactos sólidos na política do país, como por exemplo a 

criação de novos partidos voltados aos movimentos sociais e dos trabalhadores, como exposto 

por Ramalho e Rodrigues (2018): 

 

A crítica ao autoritarismo do governo e a uma legislação trabalhista restritiva acabou 

tendo um efeito multiplicador e renovador das ações sindicais que tradicionalmente 

eram controladas pelo Ministério do Trabalho. Esse movimento que, na época, ganhou 

o nome de “novo sindicalismo”, mudou a conjuntura brasileira das últimas décadas e, 

 
65 Informações disponíveis em:< http://www.institutolula.org/biografia > Último acesso em: 28 de abril de 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1964
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1985
http://www.institutolula.org/biografia
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nesse processo, foi mola propulsora do surgimento da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e do Partido dos Trabalhadores (PT) (...) A eleição de Luiz 

Inácio Lula da Silva – principal liderança sindical do ABC Paulista – para a 

presidência do Brasil em 2002, e sua permanência no cargo por oito anos (2003- 

2010), foi a confirmação da força política desse sindicalismo que estabeleceu novos 

parâmetros e influenciou decisivamente os rumos da organização dos trabalhadores 

no país.. (RAMALHO; RODRIGUES, 2018, p. 68) 

 

É pouco provável pensar no presidente Lula, no ano de 2019, sem ligar sua imagem 

ao Partido dos Trabalhadores (PT). Esse vínculo formado no imaginário do eleitor brasileiro se 

deu pelo papel fundamental que o ex-presidente executou na fundação do PT, desejado desde 

01 de maio de 1979 através da “Carta de princípios do Partido dos Trabalhadores”66 e 

oficialmente atuante desde 10 de fevereiro de 1980. O partido se percebeu “Defensor do 

socialismo democrático”67, como exposto em sua página virtual oficial, nascido com o 

propósito melhorar a vida do trabalhador urbano e do campo, intelectuais e artistas considerados 

pelo governo da época como esquerdistas, além de lutar pela redemocratização do Brasil. No 

mesmo período em que o partido nascia, Lula foi detido por liderar greves operárias. O 

metalúrgico permaneceu por aproximadamente um mês nas dependências do Departamento de 

Ordem Política e Social (DOPS) no estado de São Paulo. O departamento, criado em 1924, 

servia aos militares como instrumento de manutenção do regime ditatorial, uma vez que eram 

presos e por vezes torturados aqueles que iam contra os posicionamentos do governo. 

Dois anos após o aprisionamento, Lula começou sua carreira política para além dos 

muros sindicais. Tentou a eleição de 1982 para governador de São Paulo, sem sucesso. Eleito 

democraticamente, Lula desempenhou o cargo de deputado federal, em 1986. No desempenho 

de seu cargo o petista “votou contra a pena de morte e o mandato presidencial de 05 anos. Foi 

favorável à limitação do direito de propriedade privada, ao aborto, à jornada semanal de 40 

horas, à soberania popular, ao voto aos 16 anos, à estatização do sistema financeiro, à criação 

de um fundo de apoio à reforma agrária e ao rompimento de relações diplomáticas com países 

que adotassem políticas de discriminação racial (ESTADÃO,1988)68.” 

No que tange as eleições presidenciais, Lula foi candidato em cinco ocasiões: a 

primeira foi em 1989, na qual foi derrotado por Fernando Collor. Em seguida enfrentou 

Fernando Henrique Cardoso nas eleições dos anos de 1994 e 1998, em ambas o tucano ganhou 

 
66 Disponível em:< https://pt.org.br/carta-de-principios-do-partido-dos-trabalhadores/ > Último acesso em: 01 de 

maio de 2019. 
67 Informação retirada da página oficial do partido. Disponível em:< https://pt.org.br/nossa-historia/ > Último 

acesso em: 01 de maio de 2019. 
68 Disponível em:< https://acervo.estadao.com.br/noticias/personalidades,lula,470,0.htm> Último acesso em: 01 

de maio de 2019. 

https://pt.org.br/carta-de-principios-do-partido-dos-trabalhadores/
https://pt.org.br/nossa-historia/
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o pleito, como já explicado no capítulo anterior. A virada política lulista aconteceu nos anos 

2000. O novo milénio concedeu dois mandatos consecutivos ao ex operário. Em 2002 a vitória 

contra o PSDB, representado pelo ministro da saúde durante a gestão de FHC, José Serra, 

garantiu cerca de 53 milhões de votos ao PT, onde o partido fechou o segundo turno eleitoral 

com vitória em quase todos os estados brasileiros, como ilustra o mapa seguinte: 

 

Figura 5: Resultado eleitoral do 01° turno de outubro de 2002. 

 

 

Fonte: TSE. Infográfico: Chantal Wagner/Gazeta do Povo.  

  

Figura 6: Resultado do 02° turno eleitoral de outubro de 2002. Vitória de Lula (PT) versus José 

Serra (PSDB). 
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Fonte: TSE. Infográfico: Chantal Wagner/Gazeta do Povo.  

 

Durante a reta final eleitoral, o ainda presidente Fernando Henrique Cardoso, montou 

junto ao candidato petista uma equipe de transição. Mesmo que Serra fosse o concorrente de 

seu partido, FHC e sua cúpula não acreditava na capacidade tucana de ganhar esta eleição. O 

final do mandato de Cardoso foi marcado por abalos econômicos e no setor energético. A crise 

do “apagão”, como ficaram popularmente conhecidos os episódios de blecautes que 

acometeram o país de julho de 2001 até 2002 levou ao racionamento de 20% na distribuição 

elétrica e impactou negativamente a indústria nacional. O país arrostava, então, taxa de 

desemprego aumentada durante seu segundo mandato, como ilustrado pelo gráfico seguinte: 

 

Tabela 6: Taxa de desemprego com média anual. Período: 1992 – 2002. 

Ano 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

JAN 4.9 6.0 5.5 4.4 5.3 5.1 7.3 7.7 7.6 5.7 6.8 

FEV 6.4 5.8 5.4 4.3 5.7 5.6 7.4 7.5 8.2 5.7 7.0 

MAR 6.2 5.9 5.9 4.4 6.4 6.0 8.2 8.2 8.1 6.5 7.1 

ABR 5.9 6.1 5.4 4.4 6.0 5.8 7.9 8.0 7.8 6.5 7.6 

MAI 6.5 5.4 5.2 4.5 5.9 6.0 8.2 7.7 7.8 6.9 7.7 

JUN - 5.0 5.4 4.6 5.9 6.1 7.9 7.8 7.4 6.4 7.5 

JUL - 5.2 5.5 4.8 5.6 6.0 8.0 7.5 7.2 6.2 7.5 
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AGO 5.9 5.3 5.5 4.9 5.6 6.0 7.8 7.7 7.1 6.2 7.3 

SET 5.7 5.1 5.1 5.2 5.2 5.6 7.7 7.4 6.7 6.2 7.5 

OUT 5.8 4.9 4.5 5.1 5.1 5.7 7.5 7.5 6.8 6.6 7.4 

NOV 5.8 4.7 4.0 4.7 4.6 5.4 7.0 7.3 6.2 6.4 7.1 

DEZ 4.5 4.4 3.4 4.4 3.8 4.8 6.3 6.3 4.8 5.6 5.2 

MÉDIA 

ANUAL 

5.8 5.3 5.1 4.6 5.4 5.7 7.6 7.6 7.1 6.2 7.1 

Fonte: Dados retirados do IBGE.69 

Ou seja, a imagem do PSDB estava desgastada no âmbito nacional e o PT havia se 

consolidado como oposição desde 1990. O candidato Lula se mostrava cada vez mais maduro 

politicamente, em comparação com as eleições anteriores. Havia porém o receio por parte da 

elite empresarial brasileira, investidores estrangeiros e governo norte-americano, de uma 

insurreição esquerdista no Brasil. Para a Casa Branca, era importante manter o Brasil alinhado 

à sua diplomacia, uma vez que a política na América do Sul caminhava contrária aos interesses 

estadunidenses. Em abril de 2002, na Venezuela, intercorreu a tentativa de golpe contra o então 

líder Hugo Chávez. O evento, que durou cerca de 47 horas, promoveu a prisão ilegal de Chávez 

por militares contrários ao governo e levou Pedro Carmona ao cargo de presidente venezuelano. 

O movimento “pró-Chávez” restaurou o antigo governo e libertou o político do cárcere. O 

episódio foi criticado internacionalmente, porém, inicialmente os EUA apoiaram a tomada de 

poder por Carmona. 

Outros três países, em processo eleitoral, geravam preocupação aos norte-

americanos. Eram estes a Bolívia, a Colômbia e a Argentina. Em 2002, era estimado que cerca 

de “60% dos 8,5 milhões de habitantes da Bolívia vivam na pobreza” (BBC,2002)70. Com isso, 

o candidato Evo Morales, na época líder sindical dos cocaleros, ou seja, agricultores 

plantadores de coca, aparecia nas pesquisas como a principal opção da população do campo e 

indígena. Morales também era o líder do partido Movimento para o Socialismo (MAS) e obteve 

em 2002 segundo lugar nas eleições. Neste ano Carlos Lozada, chefe do Movimento 

Nacionalista Revolucionário, se reelegeu presidente com o apoio do Movimento da Esquerda 

revolucionária. O resultado, porém, foi incentivador para que na eleição seguinte Morales 

obtivesse êxito e alcançasse o cargo presidencial no processo ocorrido em dezembro de 2005. 

 
69 Informações disponíveis em:< https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9183-pesquisa-mensal-de-

emprego-antiga-metodologia.html?edicao=9185&t=resultados> Último acesso em: 20 de maio de 2019. 
70 Disponível em:< https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2002/020630_boliviabg.shtml> Último acesso em: 

20 de maio de 2019. 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9183-pesquisa-mensal-de-emprego-antiga-metodologia.html?edicao=9185&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9183-pesquisa-mensal-de-emprego-antiga-metodologia.html?edicao=9185&t=resultados
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2002/020630_boliviabg.shtml
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O caso colombiano obteve contornos mais conturbados em comparação com a 

Bolívia. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) travaram uma batalha 

territorial contra a candidatura de Álvaro Uribe. Em uma eleição histórica, o país obteve o 

primeiro resultado eleitoral determinado em primeiro turno, Uribe conquistou 53% dos votos, 

derrotando, assim, o Partido Liberal e o Partido Conservador, que alternavam o poder. Parte da 

população não conseguiu exercer o direito ao voto, uma vez que zonas dominadas pelas FARC 

foram bloqueadas. Após o resultado eleitoral, Chávez acusou Uribe de ser apenas um peão sem 

governabilidade, uma figura que representava os interesses estadunidenses. O episódio abalou 

as relações diplomáticas entre os dois países.  

Já o caso argentino se estendeu desde 2000, com sucessivas crises políticas e 

econômicas, além de diversas manifestações populares contra o governo e suas medidas. Neste 

período passaram pela Casa Rosada os seguintes presidentes: Fernando de la Rúa, que exerceu 

o cargo de 10 de dezembro de 1999 a 21 de dezembro de 2001, sendo eleito através da União 

Civil Radicalista. De La Rúa assumiu durante o último mandato de Clinton, nos EUA, e em 

2001, quando Bush chegou ao poder, as diretrizes para lidar com países em crise financeira 

mudaram, e a Argentina não contaria mais com ajuda norte-americana. Em dezembro de 2001, 

com a crise monetária fora de controle, o presidente, seus ministros e todo corpo que compunha 

seu gabinete renunciaram em rede nacional, sob sérios protestos e saques por todo país.  

Com a situação emergencial, o Congresso argentino nomeou o então governador da 

província de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, para ocupar a presidência por dois meses 

enquanto o novo processo eleitoral era planejado. Entretanto, Saá não conseguiu completar um 

mês no poder, e foi sucedido por Eduardo Alberto Duhalde. Este último exerceu o cargo de 

presidente até 2003, ao passar a faixa presidencial para o Nestor Kirchner, do Partido 

Justicialista, eleito pelo voto popular.  

Diante da instabilidade política e econômica regional, e concomitante a estes 

temores, FHC receava que a nova eleição pudesse mudar novamente o plano econômico-

monetário do país, e o Plano Real, além de ser o legado de Cardoso, ainda se mostrava a melhor 

opção dentre as anteriormente testadas. O diplomata Rubens Barbosa, em seu livro “O dissenso 

de Washington” (2011) conta como participou da empreitada, que ocorreu o mais discretamente 

possível.  

 

Na capital americana, presenciei as eleições dos presidentes Goerge W. Bush, em 

2000, e Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, e ajudei, no exterior, a propiciar a 

transição democrática para a oposição representada pelo Partido dos Trabalhadores, 

como era a intenção do presidente Cardoso (...) Buscava-se ainda consolidar o Brasil 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Rodr%C3%ADguez_Sa%C3%A1
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como o principal interlocutor dos Estados Unidos dentro da América do Sul. O 

governo de Washington respondeu às ações de nossa política externa e manteve uma 

relação positiva com o Brasil (...) No primeiro ano de governo Lula, a postura 

brasileira em relação aos EUA foi a mesma do governo FHC. (BARBOSA, 2011, p. 

15 e 17)  

 

Outro autor que abordou a temática conciliatória de busca de interesses entre FHC e 

Lula foi Matias Spektor na obra “18 dias”, publicada em 2014. Spektor inicia seu livro frisando 

que as intenções de FHC não foram benevolentes, mas sim fruto de cálculo político, onde os 

interesses de banqueiros brasileiros, os quais detinham negócios com a família Bush, 

participaram da transição, o que corrobora com a interpretação de que as motivações de Cardoso 

para formar a equipe de transição com o PT eram econômicas. Spektor defende a teoria de que 

“FHC apelou para os Estados Unidos em nome de Lula porque a economia se encontrava na 

berlinda, e uma transição instável poderia destroçar seu maior legado: a moeda estável” (2014, 

p. 13).  

Embora Cardoso tivesse conseguido durante seus dois mandados maior abertura com 

a Casa Branca do que outros presidentes brasileiros, ele sabia quão difícil era manter relações 

com os norte-americanos. Outrossim, com o ingresso de Bush ao poder, o canal com o governo 

estadunidense havia se tornado menos produtivo, em comparação com a gestão de Clinton.  

Entretanto, após a aliança firmada entre tucanos e petistas nesta empreitada, a diplomacia norte-

americana reexaminou a posição brasileira e passou a considerar o país emergente, mesmo que 

sua economia não tivesse ainda recuperada (SPEKTOR, 2014, p. 14). O ganho superou as 

expectativas e a relação de Bush e Lula começou de forma amistosa. 

A abordagem utilizada pela cúpula de FHC e o PT para lograr tal êxito, teve início 

em setembro de 2002 com a visita de Pedro Parente a Washington, enviado por Cardoso para 

reuniões com ex-assessores de Clinton. Parente foi uma figura atuante durante as gestões de 

FHC. Em 1994 passou a atuar como secretário executivo do Ministro da Fazenda Pedro Malan. 

Cinco anos depois assumiu o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e em julho do 

mesmo ano passou a atuar como chefe da Casa Civil da Presidência da República até 2003. 

Porém, em 2002,ficou conhecido como “ministro do apagão”, já que coordenava a equipe de 

gestão durante a crise no abastecimento de energia elétrica do país. Durante sua estada nos 

EUA, o ministro apresentou o projeto de transição para Joshua Bolten. Em 2002, Bolten atuava 

como vice chefe de gabinete de Bush, e em 2006 passou a chefe principal. O gesto de Parente 

foi o primeiro movimento para que partidos considerados antagônicos trabalhassem juntos.  

Após a viagem de Parente, Lula teria reconhecido a iniciativa de seu adversário 

histórico. No documentário “Entreatos” (2004), dirigido pelo cineasta brasileiro João Moreira 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Malan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Planejamento,_Or%C3%A7amento_e_Gest%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_Civil_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_do_apag%C3%A3o
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Salles há a passagem deste reconhecimento quando o já presidente Lula confidencia ao 

primeiro-ministro britânico Tony Blair o papel de FHC como “importante nessa eleição. 

Primeiro funcionando como magistrado, segundo criando uma comissão de transição jamais 

vista em nosso continente” (MOREIRA SALLES apud SPEKTOR, 2014, p. 61). 

Embora Cardoso e Lula tivessem, suas trajetórias políticas pontos comuns, como a 

luta pela redemocratização do país durante as décadas de 1970 e 1980 e possuírem suas bases 

políticas fundamentadas no viés ideológico da esquerda, com o passar dos anos foram se 

afastando, ideologicamente, em nome da governabilidade, embora não na mesma medida, uma 

vez que FHC o fez de forma mais assertiva ao ingressar no PSDB, trabalhar pela privatização 

de algumas companhias estatais e defender a abertura do mercado brasileiro. Foi com a chegada 

dos processos eleitorais no Brasil democratizado que ambos se consagraram, diante da opinião 

pública, como adversários e suas divergências ficaram mais evidentes. 

  O PT foi o partido de maior oposição durante a gestão tucana. O partido foi contra 

o Plano Real, rejeitou o pagamento da dívida externa, não apoiou o processo de privatização de 

empresas nacionais, discordou das metas para a inflação, e da lei de Responsabilidade Fiscal, 

além de denunciar o saneamento dos bancos. Logo, trabalhar em conjunto com Cardoso, 

Parente e sua cúpula, não seria tarefa fácil, porém, era necessário. Assim como FHC temia pela 

economia, Lula também sabia que o mercado não poderia duvidar de sua capacidade 

governamental. O Brasil precisava de moeda estrangeira para fechar as contas. Havia, porém, 

um temor internacional de que o país, ao eleger Lula estaria dando um calote na dívida externa.  

Com isso, outras personalidades ingressaram na comissão, com o objetivo de 

promover uma transição pragmática e sem ruídos. Dentre elas Aloízio Mercadante, um dos 

fundadores do PT, Donna Hrinak, embaixadora norte-americana em Brasília, o então deputado 

José Dirceu, Luiz Soares Dulci, sindicalista e cofundador do PT, Luiz Gushiken e Antônio 

Palocci. Este último foi uma das peças centrais, uma vez que se mostrou mais disposto a 

trabalhar com o PSDB do que outros petistas (SPEKTOR, 2014, p. 65). Para acompanhar 

Palocci, Cardoso indicou Armínio Fraga, chefe do Banco Central desde 1999. Ambos 

abraçaram a missão de convencer Wall Street e empresas brasileiras, como por exemplo a Rede 

Globo, de que o governo petista lograria êxitos econômicos e calar as vozes aliadas a Lula que 

reivindicavam a necessidade de romper completamente com as diretrizes econômicas 

anteriores.  

Porém, dentre todos os atores envolvidos na transição governamental, uma das peças 

fundamentais foi o Fundo Monetário Internacional (FMI). Com o ataque realizado em 11 de 
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setembro de 2001, pela rede terrorista Al-Qaeda, contra os Estados Unidos, o Brasil percebeu 

que a América do Sul passaria, mesmo que temporariamente, a não obter ajuda norte-americana. 

O foco de Bush estava, naquele momento, voltando-se ao Oriente Médio e seus atores 

governamentais e informais. A “guerra ao terror”, como ficou popularmente conhecida a 

campanha militar estadunidense em resposta aos atentados, passaria a combater um inimigo 

sem uniforme e geolocalização exata.  

O mesmo conceito empregado pelo autor Thiago Rodrigues (2012) para explicar as 

complicações de combater grupos narcotraficantes pode ser empregado para compreender a 

complexidade de se combater redes terroristas: “um inimigo sem rosto, uma força potente e 

difusa difícil de ser localizada e que se oculta como um animal ardiloso” (RODRIGUES, 2012, 

p. 07), uma vez que os “soldados” envolvidos são fundamentalistas islâmicos, que agem de 

forma independente, embora interligada, espalhados por diversos países do mundo e com 

nacionalidades diferentes.  

Uma vez que este cenário de conflito entre os EUA e parte do Oriente Médio foi se 

desenhando, e simultaneamente, Lula foi crescendo nas pesquisas pré-eleitorais, FHC pensou 

em garantir, com o FMI, fundos de emergência caso o país sofresse abalos econômicos em 

decorrência de ataques especulativos. Mesmo que esse montante financeiro não fosse 

empregado de imediato, relacionado a chegada de Lula ao poder, poderia ser utilizado em 

futuras crises.  

Acontece que o fundo foi formulado no pós- Segunda Guerra mundial para garantir 

o equilíbrio do sistema financeiro e auxiliar países em dificuldade. Logo, por menor que fosse 

um Estado devedor, caso esse não honrasse suas dívidas, todo sistema poderia ser 

comprometido. Houve então, por parte do fundo resistência em negociar o acordo proposto pelo 

Planalto, avaliado em US$ 30 bilhões de dólares, o que foi resolvido com intervenção da Casa 

Branca, de forma favorável ao país, acreditando que “Palocci e Malan haviam começado a 

operar como se fossem uma pessoa só (SPEKTOR, 2014,p.73)”. 

Após o resultado eleitoral favorável à Lula, a relação entre ele e Bush começou a se 

desenrolar de forma direta. O republicano ligou pessoalmente para o petista a fim de o 

congratular pela vitória eleitoral. Assim, de forma inusitada para as relações presidenciais 

Brasil-EUA, o presidente brasileiro marcou diretamente com Bush sua primeira visita ao país. 

O encontro ocorreu antes mesmo de FHC passar à Lula a faixa presidencial. Lula teria afirmado 

para a embaixada norte-americana que a visita seria necessária ao passo que “dois políticos 

como nós irão se entender melhor quando se encontrarem face a face” (BARBOSA, 2011, p. 



72 
 

127). A preparação para a viagem também contou com equipe mista: aliados de Lula somados 

a personalidades do governo Cardoso e embaixadores em exercício.  

Em uma reunião preparatória, ocorrida em novembro de 2002 na sede do PT em São 

Paulo, Lula tomou conhecimento do orçamento disponível para que a embaixada brasileira em 

Washington auxiliasse o ingresso de empresas nacionais no mercado estadunidense. O valor de 

US$ 5.000 anuais não era suficiente para os planos lulista, que desejava ampliar as exportações 

brasileiras e aquecer as relações comerciais com os EUA. O recém-eleito presidente estudava a 

possibilidade de assinar um acordo de livre-comércio com Bush, ideia essa que foi recebida 

com bons olhos pela diplomacia norte-americana (BARBOSA,2011, p. 126). 

Então, como resultado de toda preparação e articulação política já exposta, no dia 09 

de dezembro de 2002, junto a Palocci, Marta Suplicy, Aloizio Mercadante e André Singer, Lula 

desembarcou na capital estadunidense para conhecer pessoalmente George W. Bush e iniciar 

um dos momentos de maior aquecimento da política externa brasileira.   

 

3.1 Lula, Política Externa e questão Nuclear 

 

O discurso de Lula sobre a questão nuclear brasileira foi, gradualmente, sofrendo 

modificações conforme sua carreira política avançava para o assento presidencial. Como uma 

das questões deste trabalho foi compreender possíveis mudanças de comportamento brasileiro 

diante do regime de não proliferação nuclear durante o governo Cardoso e na gestão Lula é 

interessante relembrar que, conforme exposto no primeiro capítulo, a Constituição Federal de 

1988 limita o manuseio de materiais atômicos em solo nacional, sendo estes utilizados apenas 

para fins pacíficos, o que limita possíveis mudanças radicais na tomada de decisão dos governos 

sobre o tema atômico.   

Porém, essa normativa não impede que os presidentes e demais personalidades 

governamentais adotem posturas discrepantes uns dos outros, principalmente na forma de 

utilizar a questão nuclear em sua formulação de política externa ou busca por interesses. 

Fernando Henrique Cardoso, como analisado no capítulo anterior, optou pela assinatura do 

TNP, em 1998, pois dentro de seu cálculo político a inserção brasileira no Tratado em questão 

resultaria em intercâmbio tecnológico com os EUA, além de alinhar o Brasil nas questões com 

as novas agendas internacionais que, com o pós Guerra Fria não estavam mais focadas em 

questões de segurança e sim em temas como meio ambiente, direitos humanos e manutenção 
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da paz internacional. Havia, por parte da ordem internacional vigente, uma pressão por 

aderências às normativas que buscavam a promoção do desarmamento. 

O país passava por dificuldades financeiras, instabilidade econômica e inflação alta 

que somados aos escândalos políticos na gestão Collor e um passado recente de ditadura, 

construíram uma projeção internacional permeada por desconfianças. O Brasil não havia, até 

então, alcançado sua maturidade nuclear e, na visão do governo tucano, precisava de apoio 

norte-americano para se inserir na Ordem Internacional como um player alinhado as agendas 

dos demais grandes países. Dentro do cálculo político de Cardoso, então, a assinatura do TNP 

era necessária para o avanço do país.  

Lula, por sua vez, assumiu o Brasil em um momento econômico mais favorável, 

comparado a gestão precedente. Segundo dados do IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) de 

2002 fechou em R$ 1,32 trilhão e PIB per capita em R$ 7.56771, como ilustrado na imagem 

seguinte, o que concedeu ao presidente maior autonomia na condução de sua política externa. 

 

Tabela 7: PIB brasileiro dos anos de 1995 até 2002: 

 

Fonte: IBGE,2003. 

 

Ainda durante a campanha, José Serra, candidato pelo PSDB e alinhado a postura 

tucana em prol da assinatura do TNP acusou seu adversário de incentivar o país a produzir 

arsenal atômico72. Diferente de Cardoso, que deixou o cálculo militar de lado ao formalizar de 

vez a inserção brasileira no tratado, Lula polemizou a questão nuclear durante sua corrida 

 
71 Dados disponíveis em: <https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/27032003pib.shtm>Último acesso 

em: 20 de maio de 2019. 
72 Disponível em:< https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1809200213.htm> Último acesso em: 20 de maio 

de 2019. 

https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/27032003pib.shtm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1809200213.htm
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presidencial, quando afirmou, durante sua passagem pelo Hotel Glória, no Rio de Janeiro que 

o TNP “só teria sentido se todos os países que já detêm (armas nucleares) abrissem mão das 

suas. Ora, por que um cidadão pede pra eu me desarmar, para ficar com um estilingue, enquanto 

ele fica com um canhão para cima de mim? Qual vantagem que levo? O Brasil só vai ser 

respeitado no mundo quando for forte econômica, tecnológica e militarmente” (SPEKTOR, 

2014, p. 177). A lógica de Lula se assemelha a descrita pelo teórico Hans Morgenthau (2003) 

quando o autor descreve exemplos práticos para a chamada dissuasão nuclear: 

 

A disponibilidade de armas nucleares impõe, por outro lado, a necessidade de 

diferenciar entre poder utilizável e poder não utilizável. Constitui um dos paradoxos 

da era nuclear o fato de que, em contraste com a experiência de toda a história pré-

nuclear, um aumento de poder militar não conduz hoje necessariamente à ampliação 

do poder político. A ameaça do uso de violência nuclear com todo vigor implica a 

ameaça de destruição total. Como tal, ainda pode constituir um instrumento adequado 

de política exterior, se dirigido a uma nação incapaz de responder na mesma moeda. 

A nação dotada de armas nucleares pode afirmar o seu poder sobre a outra nação, 

dizendo: "Ou você faz o que eu digo, ou eu a destruirei com armas nucleares." Será 

bem diferente a situação, caso a nação ameaçada possa responder: "Se você me 

destruir com armas nucleares, você também será aniquilada." E, nesse ponto, as 

ameaças mútuas se cancelarão uma à outra. (MORGENTHAU, 2003, p. 53). 

 

A postura do novo presidente foi coerente durante todo seu mandato no que tange a 

questão analisada. Enquanto oposição, durante a década de 1990, o PT adotou uma postura 

acusatória em relação as tomadas de decisão de seus adversários no campo nuclear. 

Principalmente, quando a decisão do país de assinar o Tratado veio a público. Durante este 

período as críticas de Lula ao TNP, eram na verdade redarguição de submissão por parte de 

Cardoso às pressões estadunidenses. No trabalho intitulado: “A Política Externa do Governo 

Lula: Algumas Considerações”, do autor Alexandre Fortes (2011), é possível encontrar uma 

análise comparativa realizada por Fortes dos projetos de governo propostos por Lula desde 

1989, sua primeira candidatura, até o processo eleitoral de 2006.  

Ainda em 1989 é possível encontrar a premissa de que cabia ao governo brasileiro 

apoiar iniciativas em defesa da paz e contra a corrida armamentista das grandes potências, além 

de frisar a formulação de uma política externa independente e soberana sem alinhamentos 

automáticos e que buscasse cooperação que trouxesse benefícios mútuos. Já em 1998, em sua 

terceira empreitada rumo a presidência, a “atuação visando a alterar as relações internacionais 

desiguais e injustas” (FORTES, 2011, p. 39) foi o segundo tópico transcrito pelo autor. Desde 

1994 o programa sugeria uma renovação das instituições internacionais, incluindo revisão do 

Conselho de Segurança da ONU e das diretrizes do FMI. Porém, em 1998, além de retomar tais 

propostas revisionistas de modo mais completo, envolvendo a Organização Mundial do 
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Comércio e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, por exemplo, o PT falava em recusar 

“a inexorabilidade da globalização” (FORTES, p. 38, 2011) em um claro ato de crítica aos 

posicionamentos estratégicos de FHC e Collor que tomaram a globalização como caminho 

único a ser seguido, o que acabou culminando para a assinatura do TNP. 

  Porém, desde que se viu próximo a cadeira presidencial e após assumi-la, Lula 

reforçou a importância do TNP e iniciativas similares, como por exemplo a ABACC, para a 

manutenção da paz no Sistema Internacional. E seus últimos planos de governo analisados 

ganharam contornos direcionados às questões comerciais e menos críticas da Ordem Global. 

Propostas para trocas de tecnologia com a Índia, China e África do Sul ganharam destaque e a 

política de comércio exterior era intimamente vinculada ao desenvolvimento desenhado pelo 

partido. Entretanto, em todas as oportunidades públicas de discursar sobre o TNP, ou sobre o 

status quo nuclear, que lhe eram ofertadas, Lula o fez de forma crítica. Analisar as palavras 

escolhidas pelo presidente foi necessário para compreender as nuances de sua política externa 

e a mudança de postura no que compete a temática, uma vez que ao produzir o seu discurso, a 

persona em questão assume uma posição histórica e social, o que evidencia a sua posição 

ideológica. Metodologicamente, o sujeito que discursa seleciona o que deve ser comunicado e 

assim estabelece valores e formas linguísticas que são classificadas como formação discursiva 

(CHARAUDEAU,2008).   

Portanto, as declarações de Lula enquanto candidato a presidente repercutiram de 

forma negativa na mídia estadunidense. O temor de que o Brasil abandoaria o TNP começou a 

circular por Washington e comentários por parte dos republicanos de que o país retomaria seu 

programa nuclear foram espalhados por toda capital.  O que os norte-americanos não levaram 

em consideração, durante a fala polêmica no Hotel Glória, foi o direcionamento do discurso 

para militares. Embora, Luiz Inácio tenha ascendido politicamente dentro dos sindicados, 

contra militares no poder, e durante a década de 1990 a classe não nutrisse apreço pelo partido, 

na campanha dos anos 2000 a relação foi outra. Como trabalhado no capítulo 02 desta pesquisa, 

grande parcela do corpo militar brasileiro e do Itamaraty não concordaram com a assinatura do 

Tratado. Os militares também desaprovarem a criação do Ministério da Defesa com liderança 

civil, realizada por Cardoso. Na busca por sua consolidação como um presidente unânime no 

país, o simbolismo de ter dentre militares eleitores e aliados era necessário para o projeto 

petista.  

Durante os primeiros anos do governo Lula, os julgamentos ao regime de não 

proliferação não se limitaram ao presidente. O então ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto 



76 
 

Amaral, professor universitário e dirigente do Partido Socialista Brasileiro, teceu duras críticas 

ao governo anterior quando questionado, em 2003, sobre o legado herdado por seu ministério:  

 
Com essas privatizações, as poucas áreas que investiam em tecnologia desapareceram, 

porque não há tradição na empresa privada brasileira de investimento (na área) (...) 

Nós somos contra a proliferação nuclear, nós somos signatários do tratado de não-

proliferação (de armas nucleares), mas não podemos renunciar ao conhecimento 

científico. (questionado sobre o conhecimento levar a fabricação da bomba) Inclui 

todo o conhecimento. O conhecimento do genoma, conhecimento do DNA, 

conhecimento da fissão nuclear (BBC, 2003).73 

 

De fato, o Ministério da Ciência e da Tecnologia foi, gradualmente, ampliando seu 

orçamento durante a gestão petista, em comparação com o final da gestão Cardoso, como expõe 

o estudo realizado em junho de 2012, por Luiz Ricardo Cavalcante e Glauber Pimentel de 

Queiroz. Os autores desempenhavam função de técnico de planejamento e pesquisa da Diretoria 

de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (DISET) do Instituto 

de Pesquisa e Econômica Aplicada (IPEA) e analista de planejamento e Orçamento da 

Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento (SOF/MP), respectivamente.  

Em sua pesquisa analisaram os investimentos por eixo de atuação, como ilustrado na imagem 

seguinte: 

Tabela 8: Despesas do Ministério da Ciência e da Tecnologia por área de atuação, 

dentro do período de 2001 até 2010. 

 

 

Fonte: QUEIROZ; CAVALCANTI, 2012. 

  

 
73 Disponível em: < https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2003/030105_amaralafdi.shtml > Último acesso 

em: 28 de maio de 2019. 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2003/030105_amaralafdi.shtml
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O objetivo central do trabalho era identificar a evolução da execução orçamentária 

do MCTI ao longo da década de 2000 na busca por verificar se alterações em sua composição 

refletiriam em maior “ênfase às políticas de inovação amparadas no modelo sistêmico de 

inovação e privilegiariam a participação do setor produtivo no Sistema Nacional de CT&I 

“(QUEIROZ; CAVALCANTI, p. 07, 2012).  Os eixos de atuação ilustrados na figura X foram 

separados da seguinte forma: Programas de Formação e Capacitação de Recursos Humanos 

para CT&I, como eixo I. Promoção da inovação tecnológica nas empresas, como eixo II. 

Pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas, eixo III, seguido pela área de 

ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social, classificado como eixo IV.  A 

partir da pesquisa, os autores constataram que, pela perspectiva geral das políticas públicas 

adotadas pelo MCTI para o desenvolvimento nacional em ciência e tecnologia houve a busca 

por crescimento gradativo, porém, tal crescimento ainda estaria vinculado ao conjunto de 

decisões adotadas pelas gestões anteriores. 

 

A competência tecnológica desenvolvida pelo setor buscou superar, de forma 

gradativa, as limitações inerentes à path dependence, impostas por antigos paradigmas 

estratégicos e institucionais. Este fato torna-se mais evidente pela trajetória das 

iniciativas voltadas ao setor produtivo, às áreas estratégicas e à inclusão social. No 

entanto, estas mesmas iniciativas possuem características marcantes de isomorfismo: 

foram inspiradas em modelos de inovação adotados anteriormente no exterior, mas 

precisaram sofrer adaptações para melhor adequação à estrutura institucional 

brasileira (QUEIROZ; CAVALCANTI, p. 25, 2012).  

 

O ministro Amaral nutriu especial interesse no que compete ao setor espacial e nuclear. 

O eixo III, que abrange pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas teve seu 

maior direcionamento e aplicação orçamentária nas questões de desenvolvimento tecnológico 

nuclear e espacial, como aponta a tabela seguinte: 

 

Tabela 9: Avanço de investimentos do MCTI de 2001 até 2010 no setor de pesquisa 

nuclear e espacial: 
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       Fonte: QUEIROZ; CAVALCANTI, 2012.  

 

 

Durante o período analisado pelos autores, houve um aumento das atividades nas 

Indústrias Nucleares do Brasil (INBs), como por exemplo a fabricação de combustível nuclear 

para atendimento às usinas de Angra dos Reis, o projeto de instalação da unidade industrial de 

enriquecimento de urânio, além da produção de minerais pesados empregados na indústria de 

alta tecnologia. Já no âmbito da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), a produção 

de radioisótopos e radio fármacos ganhou importância central com o propósito de reduzir as 

importações para o setor médico e ampliar as opções de tratamentos de saúde como por exemplo 

alguns tipos de câncer.  A NUCLEP iniciou a produção de equipamentos para as indústrias 

nuclear na busca por autossuficiência em setores específicos de interesse nacional, como o 

projeto do submarino nuclear.  

Inicialmente, o projeto do submarino nuclear brasileiro foi cercado de segredos já que 

seu embrião foi fecundado por Ernesto Geisel durante seu governo castrense. Geisel e seu 

chanceler, Azeredo da Silveira buscaram reduzir a disparidade tecnológica em comparação com 

os EUA e assim tornar o país tecnologicamente mais autônomo e equiparável aos grandes 

players do SI. Na época, o poder naval do Brasil era limitado a defesa litorânea, já que o país 

conta com 8,5 mil quilômetros de costa74, e o maior recurso militar se concentrava nas fragatas 

inglesas. Porém, em 1976, começou a circular, dentro do âmbito militar, o texto intitulado: “O 

desenvolvimento do poder naval brasileiro, os capitães de mar e guerra Armando Vidigal e 

Mário César Flores defenderam: “A guerra regional envolvendo objetivos limitados e sem a 

 
74 Informação disponível em:< https://www.marinha.mil.br/prosub/institucional> Último acesso em 25 de maio de 

2019. 

https://www.marinha.mil.br/prosub/institucional
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participação reta das potências nucleares é o tipo de conflito externo mais provável para o futuro 

próximo”(VIDIGAL;FLORES, 1976, p. 28 apud MARTINS FILHO,2014, p. 132).  

Os benefícios de desenvolver um submarino de propulsão nuclear foram resumidos 

por Geoffrey Till (2004) em sete virtudes principais: “flexibilidade, mobilidade, ocultação, 

permanência, alcance, autonomia e impacto” (TILL,2014, p. 124). O submarino de propulsão 

nuclear é de fato uma arma que confere ao Estado pertencente vantagem sobre seu adversário, 

em uma guerra convencional. Suas capacidades de mobilidade são superiores em relação as 

demais tecnologias, como explica a Marinha brasileira ao falar sobre o Programa de 

Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB): 

 

Nos submarinos com propulsão nuclear, a fonte de energia é um reator nuclear, cujo 

calor gerado vaporiza água, possibilitando o emprego desse vapor em turbinas que 

podem acionar geradores elétricos ou o próprio eixo propulsor. Diferentemente dos 

submarinos convencionais, os nucleares dispõem de elevada mobilidade e, assim, são 

fundamentais para a defesa distante em águas oceânicas (águas profundas) (...) Mas a 

maior vantagem da propulsão nuclear frente à convencional é mesmo a discrição que 

confere às embarcações. Isso porque ele pode ficar imerso por meses a fio, enquanto 

o submarino convencional precisa se aproximar da superfície para recarregar as 

baterias (...) Enquanto os submarinos convencionais se deslocam a uma velocidade 

média de 6 nós (aproximadamente 11km/hora), os com propulsão nuclear chegam a 

35 nós — quase 65 km/hora. O emprego estratégico dos submarinos diesel-elétricos 

fica limitado, enquanto o do submarino com propulsão nuclear é vasto, por possuírem 

fonte virtualmente inesgotável de energia e poderem desenvolver altas velocidades, 

podem se deslocar para qualquer lugar em curto espaço de tempo. Pela sua grande 

mobilidade e autonomia quase inesgotável, o submarino com propulsão nuclear 

desafia os mais modernos sistemas de detecção da atualidade e é, por isso, considerado 

um dos meios navais mais eficientes na dissuasão. Também é o meio capacitado a 

monitorar áreas marítimas distantes, condição adequada aos interesses brasileiros de 

proteger sua enorme plataforma continental (SITE OFICIAL DA MARINHA DO 

BRASIL)75. 

 

O programa de construção do submarino em questão sofreu altos e baixos desde Geisel, 

mas foi com a década de 1980 e o processo de redemocratização do país que congelaram seus 

orçamentos. Quando Collor assinou o acordo com a Argentina e a AIEA no âmbito de criação da 

ABACC o projeto ficou esquecido. Já com a chegada de FHC ao poder os interesses nacionais 

seguiram a tendência iniciada com Collor de cooperação e alinhamento aos ideias norte-americanistas 

onde os cálculos militares brasileiros não eram prioritários. Logo, com os cortes do orçamento militar 

dos anos de 1990, e as crises políticas vividas por Lula em seu primeiro mandato, o projeto só foi 

efetivamente retomado no segundo momento do governo Lula, em 2007, após o presidente ser reeleito 

 
75 Disponível em:< https://www.marinha.mil.br/prosub/finalidadenuclear> Último acesso em: 29 de maio de 2019. 

https://www.marinha.mil.br/prosub/finalidadenuclear
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em segundo turno, com 58 milhões76 de votos contra o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, e se 

consolidar como o recorde em votação democrática no Brasil.  

O resultado eleitoral de 2006 foi fruto do primeiro mandato lulista e do distanciamento dos 

tucanos, principais opositores na época, da população. Os primeiros 100 dias de Lula frente ao país 

tiveram avaliação positiva, segundo o Datafolha, onde o presidente foi avaliado com 43% de 

aprovação popular “Para 40% dos entrevistados, o governo Lula era regular, e para 10%, foi ruim ou 

péssimo. No início do primeiro mandato, FHC obteve os mesmos 40% como regular e 16% como 

ruim ou péssimo” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2003)77.  

Ao se eleger, Luiz Inácio buscou por mudanças, principalmente no que competia a Política 

Externa brasileira e a inserção do país na política global, com direcionamento nacionalista, uma 

vez que seus desígnios promoveram o desenvolvimento do Brasil, ao buscar pela autonomia 

decisória. Uma das premissas desenvolvidas por Lula consistia em tornar o sistema político 

mundial menos desigual para os países em desenvolvimento e assim ampliar a 

representatividade desses atores no âmbito das organizações internacionais e fóruns 

multilaterais.  

 É correto afirmar que Lula exerceu, assim como seu antecessor, porém de forma mais 

intensa, a diplomacia presidencial. O conceito presente nas Relações Internacionais abrange as 

ações diplomáticas praticadas diretamente pelos chefes de Estado, que utilizam sua imagem e 

sua missão como apoio para as negociações estatais. De acordo com Guilherme A. Silva e 

Williams Gonçalves (2005) tal modalidade diplomática gera maior credibilidade internacional 

uma vez que possui maior rapidez na tomada de decisão. O presidente deve tomar cuidado com 

a possível inflexibilidade diante das questões, já que, diferente do diplomata, os líderes estatais 

podem não abrir mão de suas opiniões. Durante a gestão Lula, viagens e encontros com líderes 

estrangeiros foram rotineiros, o que, devido a personalidade política e carismática do então 

presidente, trouxe vantagens ao país. 

Outra ferramenta empregada pela gestão Lula para alcançar maior inserção internacional e 

representatividade, foi o Fórum de Diálogo IBAS, fundado em junho de 2003. O Brasil em 

união com a Índia e a África do Sul, ambos países em desenvolvimento que, assim como o 

Brasil de Lula, reclamavam uma vaga no Conselho de Segurança da ONU e trabalhavam por 

 
76 Disponível em:< https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2006/lula-tem-recorde-de-58-milhoes-de-votos-

alckmin-tem-votacao-menor-que-no-1-turno-5006738> Último acesso em: 25 de maio de 2019. 
77 Disponível em:< https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u47858.shtml> Último acesso em: 25 de maio 

de 2019. 

https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2006/lula-tem-recorde-de-58-milhoes-de-votos-alckmin-tem-votacao-menor-que-no-1-turno-5006738
https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2006/lula-tem-recorde-de-58-milhoes-de-votos-alckmin-tem-votacao-menor-que-no-1-turno-5006738
https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u47858.shtml
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maior representatividade internacional. Segundo a página virtual oficial do Ministério da 

Defesa brasileiro, o IBAS tem os seguintes objetivos: 

A principal missão do IBAS é contribuir para a construção de uma nova arquitetura 

internacional, unindo vozes em temas globais e aprofundando seu relacionamento 

mútuo em diferentes áreas. Para além do aspecto diplomático, o IBAS prevê a 

cooperação setorial em diferentes áreas, entre as quais a Defesa. Nesse campo, os 

diálogos entre o Brasil e a África do Sul têm se aprofundado (...). Os dois países 

também têm trabalhado conjuntamente em projetos de proteção do Atlântico e no 

desenvolvimento de equipamentos militares de ponta78.  

 

 O IBAS foi uma das ações trabalhadas durante a gestão Lula baseadas no 

plurilateralismo. Tradicionalmente, esta forma de negociação envolve atores com interesses 

comuns, que ao criarem subgrupos formam novas políticas e ações comerciais extra regionais. 

O cientista político indiano, Kamal Mitra Chenoy argumentou durante o Quarto Fórum 

Acadêmico do IBAS, ocorrido em 2010 em Brasília, que para os arranjos plurilaterais serem 

capazes de agregar valor ao multilateralismo ele precisa ser capaz de conectar os países 

excluídos do Sul aos blocos do Norte, indo além dos interesses de capital, e sim auxiliando na 

criação de um paradigma de desenvolvimento centrado nas pessoas. Para os países do norte é 

interessante que os países emergentes sigam em consonância com suas agendas, uma vez que, 

dessa forma a assimetria internacional de poder é mantida. Por isso, iniciativas como o IBAS 

geram alavancagem política para países emergentes e fortalece políticas independentes. O 

Fórum enquanto estrutura de articulação política internacional atua, satisfazendo três grandes 

vieses de interesse para o Estado nacional, sendo eles:  

 

coordenação política, área que apresenta a convergência de posições dos Chefes de 

Estado e Chanceleres em temas como direitos humanos, desenvolvimento sustentável; 

cooperação setorial, área em que grupos temáticos voltados para o câmbio de 

informações, bem como cooperação técnica, dedicam-se aos assuntos defesa, 

comércio; Fundo IBAS para alívio da fome e da pobreza. (VILARINHO, 2017 apud 

ITAMARATY, 2017A). 

 

Mesmo que a globalização tenha reorganizado o Sistema Internacional e tenha ampliado 

as agendas estatais para novas temáticas e possibilitado que países ascendessem 

economicamente, ela não trouxe equidade entre os países. Por isso, Chenoy defende que o 

Fórum busque uma posição comum sobre alimentos, clima e segurança que contribuiria para 

poupar recursos e resolver problemas comuns aos países envolvidos. Além disso para obter 

êxito, os fóruns plurilaterais precisariam trabalhar em sincronia com as formações regionais 

(CHENOY, 2010, p.24).  

 
78 Disponível em:< https://www.defesa.gov.br/relacoes-internacionais/foruns-internacionais/ibas-india-brasil-e-

africa-do-sul> Último acesso em: 30 de julho de 2019. 

https://www.defesa.gov.br/relacoes-internacionais/foruns-internacionais/ibas-india-brasil-e-africa-do-sul
https://www.defesa.gov.br/relacoes-internacionais/foruns-internacionais/ibas-india-brasil-e-africa-do-sul
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 Ao realizar um balanço de 2003 até 2010, período final desta pesquisa, é possível 

constatar que o IBAS, que nesta época contava com 17 grupos de trabalho, logrou êxito na 

cooperação política e no aumento do comércio entre os países envolvidos, já que em 2003 a 

arrecadação foi de US$ 3,9 bilhões e em 2009 passou para cerca de US$ 12 bilhões 

(WHITE,2010,p.3). De 2002 a 2011, o comércio exterior do IBAS, analisado de forma global, 

cresceu 515%, partindo de US$ 277 bilhões para US$ 1,4 trilhão. Embora as exportações 

tenham crescido 456%, as importações também subiram em 580%, de modo que o saldo da 

balança comercial dos países enquanto bloco ficou deficitária a partir de 2005, tendo alcançado, 

em 2011, saldo negativo de US$ 139 bilhões, como ilustrado pela imagem seguinte. 

Figura 7: Evolução do comércio exterior para o IBAS. 

 

Fonte: Ministério das Relações Exteriores apud PAUTASSO; IANKOWSKI, 2013. 

 

O Brasil, especificamente, não percebeu o comércio como principal foco de atuação 

dentro do fórum e utilizou o espaço como impulsionador das atividades já existentes na África, 

já que de seus 318 projetos de cooperação técnica no exterior, 125 ocorrem em 19 países 

africanos. E uma das estratégias adotadas foi o desenvolvimento do Fundo IBAS para Alívio 

da Fome e da Pobreza, firmado em 2004, na Índia, onde as três democracias doaram um milhão 

de dólares, cada uma, a serem administrados no âmbito do Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento. Como declarou o ministro indiano Yashwant Sinha, “o IBAS concordou 

em trabalhar junto no combate à fome e à pobreza não apenas nestes três países-membros, mas 

em todos os países em desenvolvimento”.79 

 
79 Disponível em:< http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/> Último acesso em: 03 de agosto de 2019. 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/
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Diferente de seu antecessor, que priorizou o MERCOSUL e relações no eixo norte, ao 

assumir a faixa presidencial Lula retomou a iniciativa de Jânio Quadros e voltou seu olhar para 

o continente africano. Uma das primeiras medidas adotadas foi o aumento quantitativo e 

abertura de postos e embaixadas fechados pelo governo Cardoso no continente, elevou-se de 

18 para 30 o número de embaixadas, como também dois consulados-gerais. Além disso, houve 

o perdão de US$ 1 Bilhão em dívidas para a África. Dentre os países contemplados cabe 

destaque para a Nigéria, que recebeu um abatimento de 67% da dívida que estava pendente 

desde 1984, uma soma de US$ 162 milhões e Moçambique, onde 95 % da dívida do país, no 

valor de US$ 351 milhões, foi perdoada (VARGEM, 2008, p. 06). Ainda no primeiro mandato, 

o presidente viajou oficialmente para 17 países no continente mencionado, tendo passado por:  

 

São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Namíbia e África do Sul. Em dezembro 

de 2003, o governo brasileiro esteve no Egito e Líbia. Em julho de 2004, as visitas 

incluíram São Tomé e Príncipe, Gabão e Cabo Verde. Em abril de 2005, Camarões, 

Nigéria, Gana, Guiné-Bissau e Senegal. E por fim, em fevereiro de 2006, Argélia, 

Benin, Botsuana e África do Sul. O intuito dessas viagens foi estabelecer relações 

bilaterais, assim como a abertura e ampliação de novos acordos e mercados. Trata-se 

de interesses políticos estratégicos de longo prazo, que valorizam os aspectos 

econômicos e financeiros imediatos (VARGEM, 2008). 

 

Em retribuição às viagens oficiais executadas pelo governo brasileiro, 48 chefes de 

Estado africanos efetuaram visitas oficiais ao Brasil, além de 67 missões realizadas por 

chanceleres daquele continente (IPEA, 2011 apud MOREIRA; FERREIRA, 2018). Tamanho 

esforço despendido pela diplomacia presidencial lulista não foi em vão, uma vez que as relações 

comerciais entre Brasil e África dobrou seu fluxo ainda durante o primeiro mandato do 

presidente. Os números passaram de US$ 6 Bilhões em 2003 para US$ 15 Bilhões em 2006, 

com destaque para os três grandes parceiros comerciais no continente africano: Angola, África 

do Sul e Nigéria, que correspondem a 48% das exportações para aquele continente (RIBEIRO, 

2007).  

Para além dos interesses econômicos e diplomáticos o então Ministro das Relações 

Exteriores, Celso Amorim expressou o alinhamento com o movimento negro brasileiro, pauta 

que de grande relevância desde o fundamento do PT. Amorim afirmou que o estreitamento entre 

o Brasil e o continente africano “constituí para o Brasil uma obrigação política, moral e 

histórica. Com 76 milhões de afrodescendentes, somos a segunda maior nação negra do mundo, 

atrás da Nigéria, e o governo está empenhado em refletir essa circunstância em sua atuação 

externa” (AMORIM, 2003). 
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 Além de Amorim, o próprio presidente Lula inaugurou sua política africana com 

um novo discurso, no o qual comunga com Amorim ao referir-se a uma dívida moral com a 

África e que essa dívida seria o estímulo para exercer a cooperação solidária e humanista com 

os países daquele continente. As viagens oficiais, tanto em nível presidencial como em nível 

ministerial, eram tomadas por tal narrativa, o que ficou evidente no discurso realizado por Lula 

durante o encontro com o então presidente de Moçambique Joaquim Chissano em 2003:  

Sabemos que a sociedade brasileira foi construída com o trabalho, com o esforço, com 

o suor e com o sangue de uma grande parcela de africanos, que eram cidadãos e 

cidadãs livres na África e se tornaram escravos para poder prestar serviços no meu 

país e em outros países. A forma mais correta de retribuirmos o sacrifício que os 

africanos tiveram é estabelecer a mais perfeita política de harmonia com a África. (...) 

Nós, agora, queremos parceria, queremos companheirismo, queremos trabalhar de 

braços juntos, para a construção de uma política internacional equânime, para 

organismos multilaterais democráticos e para que tenhamos igualdade de 

oportunidades (MRE 2007, p.158 apud MOREIRA; FERREIRA, 2018.). 

 

Nos oito anos que correspondem às duas gestões Lula foram celebrados 316 atos 

relacionados à cooperação técnica com países africanos contra 37 atos entre 1995 e 2002 na 

gestão FHC, como exposto pela imagem seguinte: 

 Figura 8: Cooperação Técnica celebrada entre o Brasil e países africanos (1970-2016) 

 

Fonte: Base de dados do Itamaraty elaborada graficamente por MOREIRA; FERREIRA,2018. 

O conjunto de princípios adotados pelo governo brasileiro que orientou a práxis da 

cooperação prestada pelo Brasil a outros países em desenvolvimento, exerceu esforços, 

sobretudo, na formação técnica de recursos humanos e no fortalecimento institucional. Toda 

cooperação técnica exercida tanto por FHC quanto por Lula foram pautadas Plano de Ação de 
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Buenos Aires (PABA)80, oriundo da Conferência sobre Cooperação Técnica entre Países em 

Desenvolvimento (CTPD), ocorrida na capital argentina entre agosto e setembro de 1978 e no 

caso de Lula com o adicional da Declaração de Nairóbi, oriunda da Conferência das Nações 

Unidas para a Cooperação Sul-Sul, ocorrida na capital do Quênia em dezembro de 2009. 

Segundo o diplomata e doutor em ciências sociais Paulo Roberto de Almeida (2007) 

o primeiro mandato de Lula teve dois princípios presentes na política externa, “materializados 

em dois objetivos proclamados reiteradamente: a presença soberana no mundo e a forte 

integração continental” (ALMEIDA, p. 04, 2007). Ao conquistar a reeleição, Lula ganhou novo 

respaldo para investir em áreas que considerava estratégicas, e foi assim que em 2007 criou a 

Comissão de Gestão do Programa do Submarino Nuclear (COGENS). A partir daí firmaram-se 

os acordos com a França e iniciaram-se as obras do estaleiro de base de submarinos em Itaguaí 

(RJ), que viabilizariam a construção do casco da nave. Inicialmente, o Projeto de € 6,6 bilhões81, 

que fazia parte da Estratégia Nacional de Defesa, tinha seu fim previsto para o ano de 2021. 

O governo esperava, com o fechamento desta aliança, a fabricação de quatro 

submarinos convencionais do modelo Scorpène e um submarino nuclear, e assim, gradualmente 

reformular as forças armadas pelos 30 anos seguintes. Diferente dos sete demais países 

detentores de tamanha tecnologia, “o caso brasileiro é o único no qual não se prevê o emprego 

de armamento nuclear em seus futuros submarinos nucleares de ataque.” (MARTINS FILHO, 

2014, p. 129) 

Grandes ações de seu segundo mandato decorreram do pensamento nacionalista 

presente no PT e em Lula, especificamente, de perceber nas Relações Internacionais uma lógica 

política-estratégica.  Logo, “o sentido da inserção brasileira no sistema mundial de poder é a 

luta pelo desenvolvimento” (GONÇALVES,2011, p. 17). E não há como um país do tamanho 

do Brasil galgar desenvolvimento sem investir em tecnologia sensível. Segundo o autor William 

Gonçalves (2011), o nacionalismo de Lula percebia na ordem internacional um campo de 

obstáculos ao desenvolvimento do país. Por isso, lutar por países não desenvolvidos é sinônimo 

de engajar ações políticas a fins de alterar a ordem internacional, uma vez que a ordem 

internacional seria fruto da correlação de forças entre os atores estatais, neste caso, exprimiria 

 
80 Documento disponível em:< 

https://www.cooperacionsursur.org/images/2017/infografia/Infografia_PABA_1_PT.pdf> Último acesso em: 03 

de agosto de 2019. 
81 Disponível em:< http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1289700-5601,00-

LULA+E+SARKOZY+ASSINAM+ACORDO+PARA+CONSTRUIR+SUBMARINO+NUCLEAR+BRASILE

IRO.html> Último acesso em: 25 de maio de 2019. 

https://www.cooperacionsursur.org/images/2017/infografia/Infografia_PABA_1_PT.pdf
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1289700-5601,00-LULA+E+SARKOZY+ASSINAM+ACORDO+PARA+CONSTRUIR+SUBMARINO+NUCLEAR+BRASILEIRO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1289700-5601,00-LULA+E+SARKOZY+ASSINAM+ACORDO+PARA+CONSTRUIR+SUBMARINO+NUCLEAR+BRASILEIRO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1289700-5601,00-LULA+E+SARKOZY+ASSINAM+ACORDO+PARA+CONSTRUIR+SUBMARINO+NUCLEAR+BRASILEIRO.html
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os interesses das grandes potências, e no que compete a temática nuclear tratada nesta pesquisa, 

o ator que mais trabalha na busca da manutenção do status quo nuclear global é os EUA. 

Cabe então, a postura nacionalista da Política Externa petista da época, buscar a 

democratização das Relações Internacionais, além de diversificar seus aliados e agir de forma 

multilateral. Portanto, por mais que em um primeiro momento, Lula tivesse equilibrado os 

interesses dentro do seu partido político para conseguir dar continuidade aos caminhos abertos 

por FHC, assim que sua governabilidade se mostra viável, sem que o país sofresse ataques 

especulativos por sua chegada ao poder, ocorre uma mudança no direcionamento da PEB como 

um todo, e consequentemente o discurso acerca da questão nuclear se torna instrumento da 

política externa lulista.   

O vice-presidente de Lula, José de Alencar, em 24 de setembro de 2009, comparou 

o Brasil ao Paquistão ao afirmar que mesmo sendo um país pobre obteve vantagens com seu 

programa nuclear, como afirmou em entrevista: “Eles se sentam à mesa porque eles têm arma 

nuclear. É vantagem? É, até do ponto de vista de dissuasão é. É importante (ESTADÃO, 2009).”  

Além de Alencar, o próprio Lula teceu críticas ao regime de não proliferação de modo constante 

em seus encontros internacionais. Como, por exemplo, quando o presidente discursou na sessão 

de abertura do 03º Fórum Mundial da Aliança de Civilizações, na cidade do Rio de Janeiro, em 

2010: 

 

Defendemos um planeta livre de armas nucleares e o pleno cumprimento, por todos 

os países, das determinações do Tratado de Não Proliferação. Acreditamos que a 

energia nuclear deve ser um instrumento para a promoção do desenvolvimento, não 

uma ameaça. Temos sólidas credenciais para exigir o desarmamento. O Brasil é um 

dos poucos países a consagrar, em sua Constituição, a proibição de produzir e de usar 

armas nucleares. A América Latina e o Caribe formam a primeira zona 

desnuclearizada do Planeta. A existência de armas de destruição em massa torna o 

mundo mais inseguro. Os arsenais nucleares são peças ultrapassadas e obsoletas de 

um tempo, já superado, de equilíbrio do terror (LULA,2010). 

 

 

Como esperado, por mais amistosa que as relações entre Lula e Bush tivessem se 

iniciado, após o trabalho formado pela comissão de transição, visitas e ligações pessoais entre 

os líderes, os EUA voltaram a pressionar o país de forma mais assertiva no que compete ao 

tema nuclear. Em janeiro de 2009 o país nuclearmente armado aderiu ao Protocolo Adicional, 

existente desde 1991, após suspeitas internacionais de um possível programa nuclear paralelo 

sendo desenvolvido por Saddam Houssein, na época líder iraquiano. Até 2009, o Protocolo 

contava com 89 implementações por parte dos 118 signatários. Como o objetivo do arcabouço 

normativo é ampliar a fiscalização sobre os países, imediatamente a sua assinatura, Gregory 
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Schulte, embaixador americano, afirmou que seu país esperava que Brasil fosse pelo mesmo 

caminho: a adesão. O recado veio de encontro ao papel central da tecnologia nuclear, através 

do PROSUB e dos anseios brasileiros para a Base de Alcântara expressos na Estratégia 

Nacional de Defesa. Em entrevista ao correspondente internacional, da Folha de São Paulo, 

Igor Gielow, Schulte afirmou que:  

 
Levou tempo para acertarmos os arranjos técnicos para sua implementação. Mas nós 

respondemos às questões, fizemos os acertos e agora estamos prontos para começar a 

implementá-lo. Esperamos que o Brasil faça o mesmo (...) A adoção levantou questões 

políticas nos EUA, assim como no Brasil (...)Ele [o Protocolo Adicional] é um 

instrumento de verificação, mas também serve como medida de estabelecimento de 

confiança uma adesão brasileira iria ajudar a criar um padrão mais alto para o resto 

do mundo.82 

 

Assim como Cardoso, Lula também considerou o PA demasiadamente invasivo e não 

assinou o Protocolo. Dentro da Estratégia Nacional de Defesa o posicionamento crítico do país 

em relação a temática excluiu qualquer chance de se negociar a adesão ao PA. No documento, 

o Brasil expressa formalmente que busca as vias de acesso ao desenvolvimento de suas 

tecnologias de energia nuclear, e portanto, não era cabível aderir a acréscimos ao Tratado sem 

que as potências nucleares tenham avançado na premissa central do tratado: seu próprio 

desarmamento. Além disso, o documento denuncia a o caráter ilusório inerente a um dos três 

pilares centrais do TNP no que concerne a troca pacífica de tecnologia nuclear na busca do 

desenvolvimento tecnológico de todos os signatários83.  

Onze dias após as declarações estadunidenses sobre a adesão brasileira ao PA, em 20 de 

janeiro de 2009, era a vez dos Estados Unidos dar boas-vindas ao novo presidente democrata. 

Barack Obama, senador estadunidense eleito pelo estado do Illinois foi o primeiro presidente 

negro a representar a potência hegemônica ao derrotar o então senador do Arizona John 

McCain. Logo nos primeiros meses de governo, Obama demonstrou publicamente sua opinião 

pessoal sobre o presidente brasileiro. Em tom descontraído, ao almoçarem juntos durante a 

reunião de líderes do G2084, em Londres, na Inglaterra, em abril de 2009, Obama afirmou que 

Lula "é o cara" e que o presidente brasileiro é o "político mais popular do mundo, porque ele é 

boa pinta", frisou ao lado do secretário do Tesouro dos EUA, Timothy Geithner, segundo 

 
82 Disponível em:< https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0901200911.htm> Último acesso em: 25 de maio 

de 2019. 
83 Para aprofundamento do tema olhar Livro Branco de Defesa Nacional, disponível em:< 

https://www.defesa.gov.br/estado-e-defesa/estrategia-nacional-de-defesa> Último acesso em: 25 de maio de 

2019. 
84 Esta pesquisa compreende por G20 o grupo formado em 1999 por ministros de finanças, presidentes e chefes 

dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo somados a União Europeia.  

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0901200911.htm
https://www.defesa.gov.br/estado-e-defesa/estrategia-nacional-de-defesa
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noticiado pelo portal G1, na época85. Porém, a o tom amigável de Obama sofreu leve abalo 

cerca de um ano após a declaração descrita, quando, em maio de 2010 o presidente brasileiro 

realizou sua primeira visita a Teerã. 

3.2 O que a visita de Lula a Teerã diz sobre o Brasil e o Regime de Não Proliferação 

Nuclear 

O Oriente Médio, em sentido lato, é uma área geográfica bem definida situada entre 

a Grécia, a China e a Índia, voltada ao Sul e Leste do Mar Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. 

Alguns de seus países estão em solo africano, outros asiáticos e europeus. Culturalmente 

diverso, fundamentalista religioso, rico em petróleo e instabilidade política, é assim que o 

Ocidente, leia-se os grandes players que mantém a ordem global descrita no início deste 

capítulo, descrevem a região em jornais e ações políticas e assim, disseminam a ideia de que 

não há credibilidade que sobreviva a esta parte do mundo. 

Não é de estranhar que Lula, ao exercer sua diplomacia presidencial, aspecto este 

marcante e bem-sucedido em sua política externa, tenha causado estranheza diante de líderes 

ocidentais, como por exemplo Barack Obama, presidente estadunidense e Ângela Merkel, chefe 

do governo alemão ao se posicionar de forma favorável aos interesses de países desta região. 

Em março de 2010, Lula foi recebido pelo primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina, 

Salam Fayyad, em Belém. Fayyad buscava investimento estrangeiro no capital privado 

brasileiro, além de apoio político. Na época, a Palestina sofria com bloqueios econômicos e 

físicos por parte de Israel, adversário histórico, através de um muro que perpassava os territórios 

da Cisjordânia, composto por mais de 400 km86 de extensão e anexa parte da Cisjordânia a 

Israel. Na época, o presidente latino-americano discursou sobre as amarras que os países 

terceiro mundistas precisam romper em relação as economias ricas. 

 

 
A asfixia imposta à Cisjordânia e a Gaza impede que a Palestina se beneficie dos 

fluxos de comércio internacional (...) Ao longo de séculos, as nossas autoridades 

gostavam de ser submissas às chamadas economias ricas. A palavra correta é 

submissa, é de não lutar pela sua soberania, de não respeitar a si próprio, de não fazer 

valer as coisas que eram do Brasil. Nós sabíamos que a única maneira de 

conseguirmos isso era acreditar em nós mesmos. Nós estamos dando esse primeiro 

passo no estabelecimento de uma política entre o Estado brasileiro e o Estado 

palestino, uma política comercial mais sólida, mais forte e mais desenvolvida. Agora, 

o Brasil participa do G20, do G90, do G70, do G20 comercial, do G14, do G13, do 

G8, do G5, do G4, ou seja, nós agora temos uma gama extraordinária de fóruns onde 

 
85 Disponível em:< http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1070378-9356,00-

LULA+E+O+CARA+DIZ+OBAMA+DURANTE+REUNIAO+DO+G+EM+LONDRES.html> Último acesso 

em: 25 de maio de 2019. 
86 Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2010/03/100316_lula_aut_palestina_ss_np> 

Último acesso em: 25 de maio de 2019. 

http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1070378-9356,00-LULA+E+O+CARA+DIZ+OBAMA+DURANTE+REUNIAO+DO+G+EM+LONDRES.html
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1070378-9356,00-LULA+E+O+CARA+DIZ+OBAMA+DURANTE+REUNIAO+DO+G+EM+LONDRES.html
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2010/03/100316_lula_aut_palestina_ss_np
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estão presentes vários países que têm muito a ver com a solução do conflito (...) Não 

é possível a gente ficar numa década feliz porque caiu o muro de Berlim e, na outra 

década, ficar triste porque está se erguendo um muro dividindo o Estado de Israel e o 

Estado Palestino. O Brasil sempre esteve interessado, mas nunca esteve tão 

interessado como está agora em encontrar uma solução (LULA, 2010).87 

 

 

 A escolha de palavras em classificar a Palestina como “Estado Palestino” e não 

“território palestino” já demonstra o reconhecimento e posicionamento do Brasil em relação à 

reivindicação de soberania por parte do povo palestino, que perpassa 31 anos desde sua 

declaração de independência em 15 de novembro de 1988 pela Organização para Libertação da 

Palestina. Além disso, ao sinalizar que o Brasil estava mais do que nunca envolvo em interesse 

pela região, Lula fazia discreta menção as negociações iniciadas em 2009, através do chanceler 

Celso Amorim e da chancelaria Turca para mediar a questão nuclear iraniana.  

Com tamanha ousadia em sua postura presidencial, em certa ocasião, descrita por 

Gonçalves (2011) Merkel havia aconselhado Lula a conter as relações brasileiras com o Irã. A 

justificativa era o descumprimento do país em relação aos direitos humanos. “Imediatamente 

Lula advertiu publicamente a governante que os alemães não estavam qualificados para dar 

lições de direitos humanos aos brasileiros, em uma evidente menção velada ao passado recente 

da Alemanha, quando provocou a Segunda Guerra Mundial e praticou toda sorte de barbaridade 

contra seus inimigos” (GONÇALVES, p. 14, 2011). 

Obviamente, o posicionamento de Lula sobre as supostas injustiças sofridas pela 

Palestina e em defesa do Irã, busca por defender os interesses nacionais. Desde a fundação da 

ONU o Brasil pleiteia um assento no Conselho de Segurança da ONU, hoje formado pelos cinco 

país detentores legítimos de armamento atômico: China, Rússia, França, Estados Unidos e 

Reino Unido.  Porém, a busca pelo pleito se intensificou com a chegada de FHC ao poder e 

viveu seu auge durante os governos Lula. Ao intervir em questões de países em 

desenvolvimento, Lula expressava de forma prática as premissas de sua Política Externa e o 

amadurecimento de seus planos governamentais iniciados em 1989, em suas frustradas 

tentativas de chegar ao posto de presidente do Brasil. 

O Irã, teve sua trajetória nuclear iniciada em 1957, quando o Xá Mohammad Rezā 

Shāh Pahlavi estimulou estudos atômicos em universidades nacionais. Suas duas principais 

justificativas eram: 01) – aquecer a economia doméstica, através do incremento tecnológico e 

02) - possuir poder em relação aos países fronteiriços e a União Soviética (LAMPREIA, p, 45, 

 
87 Disponível em:< https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2010/03/100316_lula_aut_palestina_ss_np> Último 

acesso em: 25 de maio de 2019.  

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2010/03/100316_lula_aut_palestina_ss_np
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2014). É interessante recordar que em 1950, o país foi inserido no Programa Átomos pela Paz 

financiado e gerenciado pelos EUA. Na ocasião em que o programa foi lançado o então 

presidente norte-americano Dwight D. Eisenhower justificou sua iniciativa prometendo auxílio 

em busca da equidade tecnológica, como perceptível em seu discurso realizado em dezembro 

de 1953, na Assembleia Geral da ONU: 

Os EUA asseguram diante dos senhores, e, portanto, diante do mundo, sua 

determinação em ajudar a resolver o temível dilema atômico - devotar seu coração e 

sua mente inteiros a encontrar a maneira pela qual a miraculosa inventividade do 

homem não seja dedicada à sua morte, mas consagrada à sua vida 

(EISENHOWER, 1953). 

 

  Entretanto, a verdadeira intenção de seu posicionamento era estratégica, para além do 

pacifismo. Era importante, durante os anos iniciais da Guerra Fria equipar os aliados e sinalizar 

ao adversário, neste caso a União Soviética, que a corrida armamentista poderia continuar, mas 

o arsenal nuclear de cada lado teria função exclusivamente dissuasiva. Na prática, jamais 

deveria ser usado. Neste período, o programa iraniano era percebido como pacífico pelo 

Ocidente e o Irã agia como peça central para o lado capitalista durante a Guerra Fria. O 

alinhamento com o EUA rendeu a assinatura do TNP pelo país na metade da década de 1970, 

mesmo período em que a crise do petróleo88 afetava o os países ocidentais.  Com o início da 

década de 1980 conturbações atingiram os objetivos nucleares iranianos, já que os EUA 

cortaram parte do investimento, alegando que o país estava próximo de possuir armas nucleares. 

Até então, o país operava em conjunto com a empresa alemã Kraftwerk Union AG, uma joint 

venture da Siemens AG e AEG Telefunken, a qual abandonou o projeto. 

A sanção foi a resposta norte-americana à chegada do líder xiita Aiatolá Khomeini, 

em 1979 ao poder nacional, após a Revolução Iraniana que derrubou o Xá Palahvi, no poder 

desde Setembro 1941. O Xá perdeu apoio doméstico e do clero quando impôs projetos de 

secularização, proibiu partidos e movimentos comunistas e bases ligadas a classe trabalhadora, 

além de enfrentar acusações de corrupção envolvendo sua família. Consequentemente a vitória, 

o Aiatolá depôs a monarquia e instituiu a República Iraniana com o poder político centralizado 

nas mãos do clero e forte discurso contrário às ideias norte-americanas, além do não 

 
88 A crise do petróleo pode ser dividida em quatro fases, porém, todas ocorridas após a finalização da Segunda 

Guerra Mundial. A crise se instala a partir do embargo de países membros da OPEP (Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo) e Golfo Pérsico de distribuição de petróleo para os Estados Unidos e países da Europa, 

principalmente. A crise mencionada ocorreu em 1973 e constitui-se na segunda etapa da crise. O caso foi uma 

represaria a Guerra Árabe-Israelense conhecida como Guerra do Yom Kippur que mexeu com o sistema 

estabelecido pela Guerra Fria, uma vez que os Estados Unidos, defenderam os interesses israelenses,  enquanto a 

União soviética apoiou os países árabes. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joint_venture
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joint_venture
https://pt.wikipedia.org/wiki/Siemens_AG
https://pt.wikipedia.org/wiki/AEG_Telefunken
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aiatol%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Khomeini
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embargo_econ%C3%B4mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Pa%C3%ADses_Exportadores_de_Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Pa%C3%ADses_Exportadores_de_Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Golfo_P%C3%A9rsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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reconhecimento do Estado de Israel. Sem o apoio estadunidense e o abandono do setor privado 

alemão, a Rússia começou na metade da década de 1990 a auxiliar o programa nuclear do Irã.  

Com o início do século XX, as sanções sofridas pelo país no âmbito das Nações Unidas 

se intensificaram e as tensões aumentaram na região após a invasão norte-americana ao Iraque, 

em 2001 e ao Afeganistão, em 2003. Tais episódios reforçaram no Irã a convicção de que a 

postura mais segura no que dizia respeito a sua soberania nacional era não dar provas extras de 

suas intenções tecnológicas, já que o Iraque provou não ter armas atômicas, como era acusado 

pelos EUA, e foi invadido.  

Portanto, em 2009 a ONU formulou uma proposta de países mediadores que envolviam 

a Turquia e o Brasil para trazer luz ao caso do Iraque, interromper sanções comerciais e garantir 

a pacificidade de seu programa tecnológico. Assim, acreditava-se que o Irã consentiria com o 

plano da Agência Internacional de Energia Atômica, de enriquecer urânio iraniano em um 

terceiro país, o que garantiria à todo Sistema Internacional o caráter pacífico do programa 

nuclear.  

Por sugestão brasileira, o intercâmbio de materiais seria realizado em território turco, 

país fronteiriço ao Irã. O resultado do acordo seria transmitido por Lula na sessão de abertura 

14ª Cúpula do G15, realizada em 17 de maio em Teerã.  Caberia, ao Irã, a partir de então, o 

envio de 1.200 quilos de urânio enriquecido a 3,5%,89 e o recebimento de 120 quilos do mineral 

enriquecido em solo russo ou francês, a 20%, classificado como percentual seguro90. Com este 

desfecho o Irã poderia enriquecer urânio para fins pacíficos, finalizar seus projetos pacíficos 

iniciados na década de 1950 e o país estaria sujeito as fiscalizações da AIEA como prova de 

boa-fé. O anúncio não foi bem recebido internacionalmente, principalmente pelo adversário 

regional Israel que acusou o país de manipular o Brasil e a Turquia 91 além de questionar a 

capacidade diplomática brasileira. 

Existiu, dentro da opinião pública doméstica, quem classificasse a empreitada 

iraniana de 2010 como uma vergonha internacional, onde o Brasil atestou não ter competência 

suficiente para se envolver em determinados tipos de questões internacionais, já que ao final de 

toda negociação, a gestão Obama não concedeu ao Brasil a credibilidade merecida.  

 
89 Disponível em:< https://www1.folha.uol.com.br/bbc/2010/05/736168-para-analista-iraniano-vitoria-da-

diplomacia-brasileira-silencia-os-eua.shtml> Último acesso em: 25 de maio de 2019. 
90 Para compreender o diagrama do processo acesse:< http://www.clicrbs.com.br/pdf/7745217.pdf> Último acesso 

em 25 de maio de 2019. 
91 Disponível em:< https://www1.folha.uol.com.br/bbc/2010/05/736168-para-analista-iraniano-vitoria-da-

diplomacia-brasileira-silencia-os-eua.shtml> Último acesso em: 25 de maio de 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Internacional_de_Energia_At%C3%B4mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/G15
https://www1.folha.uol.com.br/bbc/2010/05/736168-para-analista-iraniano-vitoria-da-diplomacia-brasileira-silencia-os-eua.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/bbc/2010/05/736168-para-analista-iraniano-vitoria-da-diplomacia-brasileira-silencia-os-eua.shtml
http://www.clicrbs.com.br/pdf/7745217.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/bbc/2010/05/736168-para-analista-iraniano-vitoria-da-diplomacia-brasileira-silencia-os-eua.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/bbc/2010/05/736168-para-analista-iraniano-vitoria-da-diplomacia-brasileira-silencia-os-eua.shtml


92 
 

O episódio também gerou preocupações na vizinha Argentina e no âmbito da 

ABACC. Em março de 2012, documentos oficiais da embaixada argentina foram expostos no 

site wikiLeakes92. Neles, o então chefe da direção de assuntos atômicos da Chancelaria de 

Buenos Aires, Gustavo Ainchil, descreveu sobre o temor argentino à embaixadora americana 

Vilma Martínez e teceu críticas à política externa lulista, a chamando de arriscada, no tocante 

a questões nucleares e desconfiando da transparência brasileira. 

 Porém, a mediação com o Irã, carrega também a contrapartida de que Lula superou 

as expectativas que permeavam sua figura de ser um presidente sem qualquer nível 

universitário, e que mesmo assim projetou o país internacionalmente, conquistou eventos 

internacionais para a região e reformou o sentimento de nacionalismo em sua população 

doméstica. De fato, os 84 países que Lula visitou formalmente como líder latino-americano 

levaram o Brasil a outro patamar de visibilidade externa. Houve ainda o aproveitamento da 

situação pelo chanceler Celso Amorim para reforçar o posicionamento brasileiro diante da 

necessidade do desarmamento nuclear e a cooperação pacífica entre países, no que tange a troca 

de tecnologia.  

o Brasil não está buscando uma cooperação nuclear com o Irã. A questão é ajudar em um 

problema que afeta a paz mundial (...)Para alcançarmos um mundo verdadeiramente 

seguro, é preciso que seja cumprida a promessa da eliminação total das armas nucleares. 

Cortes unilaterais são bem-vindos, mas insuficientes, sobretudo quando ocorrem em 

paralelo à modernização dos arsenais atômicos (CELSO AMORIM, 23/09/2010). 

 

Segundo o livro A Single Roll of the Dice, do analista norte-americano de origem 

iraniana Trita Parsi, lançado em maio de 2010, Washington previa e almejava pelo fracasso da 

missão diplomática do então presidente brasileiro e do primeiro-ministro turco, Recep Tayyip 

Erdogan, a Teerã. Porém, a valer a questão iraniana não logrou os êxitos almejados pelo 

Itamaraty mas passou um recado memorável ao mundo interpretado por Lampreia (2014) como 

a astúcia brasileira de “atingir o status de grande potência apenas com o soft-power (...) onde é 

mais importante ser uma pátria justa do que ser uma potência militar”(LAMPREIA, p. 73, 

2014).  

Cabe interpretar o episódio iraniano de 2010 como uma forma de Lula expor a 

injustiça do Sistema Internacional que ele acreditava existir, sendo assim, não era o objetivo 

principal resolver onde e como o Irã enriqueceria seu minério, mas utilizar da diplomacia 

brasileira para chamar atenção internacional para o congelamento do status quo nuclear e as 

 
92 Disponível em:< https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,argentinos-temeram-ambicao-nuclear-de-lula-

imp-,852207> Último acesso em: 22 de outubro de 2019. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,argentinos-temeram-ambicao-nuclear-de-lula-imp-,852207
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desigualdades que países terceiro-mundistas sofrem para desenvolver suas tecnologias. Dessa 

forma a empreitada logrou êxitos, mesmo que limitados. 

 Embora o programa nuclear iraniano não tenha sido o objetivo central desta 

pesquisa, e portanto, não foi dissecado profundamente, a iniciativa de Lula de mediar, junto a 

Turquia, uma questão central para o tema nuclear global ilustra não somente a maturidade 

diplomática que foi desenvolvida ao longo da gestão petista (até 2010), como também, reforça 

os argumentos trabalhados neste trabalho de que o Brasil desejava que se cumprisse o TNP em 

sua totalidade, ou seja, inclusive no que tangia o direitos dos países de desenvolverem 

tecnologia nuclear limpa e que os grandes players do SI respeitassem o Tratado integralmente, 

o que compete aos mesmos reduzir seus arsenais militares atômicos e auxiliarem na promoção 

e na troca de tecnologia nuclear para fins civis.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Em 1898 quando o casal francês Curie analisou as propriedades do mineral urânio e 

deram início a um longo estudo sobre átomos, elétrons e prótons que culminariam nos artefatos 

utilizados em 1945 pelos Estados Unidos contra o Japão, a questão nuclear era eminentemente 

científica, instigada pela sede de conhecimento da ciência por sua capacidade energética. 

Porém, quando esta mesma questão foi apropriada pelos Estados e seu uso militar passou a ser 

possível de ser empregado, os átomos se tornaram uma questão política. A política enquanto 

termo da língua portuguesa faz referência as questões dos Estados. Derivada do grego antigo, 

significava tudo que dizia respeito a “Pólis”, ou seja, as cidades estados e sua administração.  

Ao desenvolver artefato nuclear e superar o projeto nuclear alemão, os EUA 

intensificaram uma corrida armamentista declarada com a União Soviética e causaram um 

“efeito dominó” global onde os países mais desenvolvidos obtiveram vantagens tecnológicas 

sobre os demais e desenvolveram artefatos capazes de manipular o comportamento de outros 

atores através de ameaças condicionais, ou seja, passaram a dissuadir. Se o Sistema 

Internacional fosse um tabuleiro de xadrez as regras teriam mudado e os grandes detentores de 

bomba nuclear passariam a ditar o ritmo do jogo. Legitimamente, segundo o Tratado de Não 

Proliferação Nuclear (TNP), são detentores de armas nucleares: Estados Unidos, China, Rússia, 

Reino Unido e França. Coincidentemente são estes os mesmos países que possuem assento 

permanente no Conselho de Segurança da ONU, o que lhes fornece o direito ao veto. 

Ironicamente, dentre as funções a serem performadas pelo conselho está a elaboração de 

projetos para regulamentar questões armadas ao redor do mundo e promover a manutenção da 

paz e da segurança internacional. 

O Estado brasileiro contava com aproximadamente 196,8 milhões de pessoas, segundo 

estimativas do Banco Mundial em 2010, ano final de análise desta pesquisa. Sua extensão 

territorial é de 8.516.000 km², proporção essa que o coloca em 05° posição no ranking mundial 

de maiores extensões territoriais, onde o país perde para: 1° Rússia, 2° Canadá, 3° China e 4° 

Estados Unidos. Ou seja, dos cinco maiores países do mundo, apenas Brasil e Canadá não 

desenvolveram tecnologia militar atômica. Embora, recaia sobre o Canadá participação no 

Projeto Manhattan, enquanto o Brasil, mesmo possuindo tamanhas proporções e detendo a sexta 

maior reserva de urânio do mundo em seu solo, construiu políticas, com exceção dos anos em 

que os militares estiveram no poder, que no fim das contas, defenderam um mundo livre de 

armas nucleares e não seu emprego.  
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Como desenvolvido nos primeiros capítulos desta pesquisa, durante de governança 

militar o país tentou, de fato, construir armamento nuclear com o desenvolvimento de seu 

Programa Paralelo. Porém, sem sucesso, alcançou desconfiança internacional e gastos que iam 

além de suas capacidades da época. Historicamente, o país possui em seu comportamento a 

diplomacia como canal de resolução de conflitos e conseguiu negociar suas fronteiras com 10 

países sem escalar as questões para conflitos armados.  

A única campanha de guerra planejada e desenvolvida pelo país foi a Guerra do Paraguai 

em 1864, desde então, mesmo participando da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra 

Mundial93, o país não declarou guerra em nenhuma outra circunstância. A diplomacia brasileira, 

a partir do século XX, trabalhou sua capacidade de articular consensos e mediar posições entre 

atores grandes e pequenos no plano multilateral. Foi deste modo que o Brasil construiu sua 

inserção internacional desenvolvendo um comportamento pautado no Direito e na Diplomacia, e 

trabalhando com soft-power para alcançar, muitas vezes, o meio-termo. 

Ao se propor a compreender as razões que levaram Cardoso a aderir ao TNP, este 

trabalho concluiu que não é de total estranheza que ao assumir um governo envolto em 

instabilidade política e econômica, em um país democraticamente jovem, Fernando Henrique 

Cardoso tenha optado por alinhamento estratégico aos grandes players e a agenda internacional. 

A busca por se relacionar de forma diplomática e por via política e não militar, se mostrou uma 

constante na história da política externa brasileira. Logo, FHC compreendeu o processo de 

globalização como uma realidade irreversível. Buscou, não apresentar o Brasil como um país 

em desenvolvimento, mas sim, como um país democrático e seguro para receber investimentos 

estrangeiros.  

Ao assumir o posto de presidente do Brasil, Cardoso herdou um país que desde 09 de 

maio de 1967 estava inserido no Tratado de Tlateloco. Normativa esta que proíbe a propagação 

de armas nucleares na América Latina e Caribe. Além de, constitucionalmente, o Brasil ser 

impedido de desenvolver de artefatos nucleares em solo nacional que não sejam para fins 

pacíficos, vide Constituição de 1988. Anteriormente a Cardoso, também, o Brasil havia 

construído, juntamente com a Argentina, a inédita iniciativa intitulada Agência Brasileiro-

Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC), em julho de 1991, 

com o propósito de garantir que toda tecnologia atômica desenvolvida entre os dois países fosse 

para fins pacíficos. Em dezembro do mesmo ano a AIEA somou forças aos dois países e passou 

 
93 O Brasil se manteve neutro até 1944. Contudo, navios brasileiros sofreram ataques alemães e Getúlio Vargas, 

então presidente brasileiro, firmou um acordo com os Estados Unidos e enviou militares à Itália como apoio para 

as tropas estadunidenses.  
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a fiscalizar as instalações e conseguiu inspecionar 47% das instalações bilaterais e 94% delas 

haviam passado por questionário técnico, como ilustrado pela figura seguinte: 

 

Figura 9: Resultados do relatório anual de 1993, primeiro formulado e divulgado pela ABACC. 

 

 Fonte: ABACC, 199394. 

Somente no ano de 2010 a ABACC realizou 99 inspeções, sendo 41 inspeções em 

instalações brasileiras e 58 em instalações argentinas95. A ABACC foi uma herança do governo 

Collor, o qual já havia iniciado o trabalho de provar internacionalmente que o país era uma 

potência pacífica, na busca por deixar no passado a imagem construída nos anos ditatoriais.  

Ao mesmo tempo que, a oposição alegava submissão por parte de Cardoso a assinar o 

Tratado de não Proliferação Nuclear, uma vez que o Brasil já se encontrava garantido 

juridicamente de manter seus investimentos nucleares apenas para fins civis, o governo de FHC 

percebia que, já que existia a impossibilidade de produção de armas nucleares, os ganhos seriam 

maiores se o Brasil ingressasse no maior Tratado mundial e garantidor do Regime de Não 

Proliferação. A política de defesa brasileira, por mais que houvesse durante a gestão militar 

 
94 Disponível em:< https://www.abacc.org.br/wp-content/uploads/2016/10/Relatorio-anual-1993.pdf> Último 

acesso em: 12 de junho de 2019. 
95 Disponível em:< https://www.abacc.org.br/wp-content/uploads/2016/10/2010_PT.pdf> Último acesso em: 11 

de junho de 2019. 

https://www.abacc.org.br/wp-content/uploads/2016/10/Relatorio-anual-1993.pdf
https://www.abacc.org.br/wp-content/uploads/2016/10/2010_PT.pdf
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incentivos para a construção de bomba atômica, não desenvolveu, porém, diretrizes que 

pautassem a defesa do país sobre tais artefatos. 

  Além disso, o país retomava, gradualmente, suas aspirações a ocupar o Conselho de 

Segurança da ONU de forma permanente, como assinalado por Luiz Felipe Lampreia, na época, 

Ministro das Relações Exteriores do governo FHC: “O TNP é um emblema de grande 

importância. Ele não é um pré-requisito (para entrar no conselho), mas um emblema do 

comportamento internacional dos países”96. 

Portanto, a assinatura do TNP em 1998 por Fernando Henrique Cardoso foi um processo 

condizente com a posição do país de criticar a manutenção de arsenais nucleares por parte dos 

países considerados legítimos pelo TNP, enquanto o Brasil buscou, através da inserção no 

Regime de não Proliferação Nuclear, barganhar intercâmbio tecnológico com países 

desenvolvidos, principalmente com os EUA, objetivo este que não trouxe o resultado esperado 

pelo Brasil, uma vez que o intercâmbio tecnológico entre países inseridos no TNP é 

regulamentado pelo Artigo IV, no seguinte trecho: 

2. Todas as partes deste Tratado comprometem-se a facilitar o mais amplo intercâmbio 

possível de equipamento, materiais e informação científica e tecnológica sobre a 

utilização pacífica da energia nuclear e dele tem o direito de participar. As partes do 

Tratado em condições de o fazerem deverão também cooperar - isoladamente ou 

juntamente com outros Estados ou Organizações Internacionais - com vistas a 

contribuir para o desenvolvimento crescente das aplicações da energia nuclear para 

fins pacíficos, especialmente nos territórios dos Estados não-nuclearmente armados, 

Partes do Tratado, com a devida consideração pelas necessidades das regiões do 

mundo em desenvolvimento97. 

 

Uma das questões propostas por esta pesquisa foi responder por qual motivo o país não 

havia assinado o PA junto com a assinatura do TNP em 1998 e se manteve sem aderir na era 

Lula. Mesmo que o Protocolo Adicional tenha sido criado desde 1997, e o Brasil tenha aderido 

ao TNP em 1998, a adesão ao Tratado não compreendeu a assinatura do PA uma vez que este 

era visto com desconfiança não somente pelo Brasil, mas por parte dos países signatários do 

Tratado. Na época, nem mesmo os Estados Unidos o haviam aderido. O PA não foi aceito por 

Cardoso, e tampouco por Lula, uma vez que ambos os presidentes se mostraram desconfortáveis 

com as salvaguardas extras proporcionadas pelo Protocolo. Até o final do governo Lula a 

 
96 Disponível em:< https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc210614.htm> Último acesso em: 11 de junho de 

2019. 
97 Documento original disponível:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2864.htm > Último acesso em: 

10 de julho de 2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc210614.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2864.htm
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posição era de não assinatura, até que os países nucleares reduzissem significativamente seus 

arsenais, além de denunciar a iniciativa como uma forma de espionagem industrial. 

Com a chegada de Lula ao poder, em 2003, a busca pelo assento permanente no 

Conselho de Segurança da ONU se intensificou. A Política Externa presidencial foi uma das 

características mais marcantes da época, e assim como FHC, o presidente petista e seus 

ministros reforçavam constantemente a importância do TNP para manutenção da paz mundial, 

algo que, enquanto oposição, o Partido dos Trabalhadores foi contrário.  

Entretanto, mesmo reconhecendo o valor do Tratado, ambos governos questionaram a 

oligarquia nuclear vigente, uma vez que os esforços para redução de armas nucleares não foram 

satisfatórios por parte dos cinco países legítimos. Foi no governo Lula que as críticas ao TNP 

se intensificaram, não só por parte do presidente como também por seus ministros.  

Lula, ao mediar a questão iraniana, denunciava ao mundo a desigualdade tecnológica 

perpetuada pelo Tratado. Diferente de Cardoso que se alinhou as normativas jurídicas para se 

inserir na Ordem Internacional, Lula buscou diversificar suas parcerias e agiu pautado no 

universalismo, onde independentemente da posição geográfica que um Estado se encontre é 

possível negociar e se relacionar com ele. O então presidente voltou seu olhar para os países 

em desenvolvimento, já que era assim que o Brasil novamente se enxergava durante sua gestão 

dotado de maior autonomia se comparado a gestão anterior.  

Ao analisar a diferença comportamental do país diante do Regime de Não Proliferação 

nuclear nos governos Lula e Cardoso, foi possível concluir que a grande diferença, não foi 

exclusivamente na condução da questão nuclear, de FHC para Lula, mas sim, na forma de 

perceber a política externa de seus mandatos. Tamanha ruptura comportamental foi ilustrada de 

forma didática, logo nas primeiras páginas da obra: “A Política Externa Brasileira na Era Lula: 

Um Balanço” (2011) os organizadores trazem uma anedota da política externa brasileira que 

diz que FHC foi “recebido com honras e admiração no círculo restrito da terceira via dos anos 

1990, formado por Bill Clinton (EUA), Tony Blair (Reino Unido) e Lionel Jospin (França), o 

Brasil havia sido aceito como o último dos primeiros; já o Brasil de Lula, com as novas 

diretrizes diplomáticas assumidas a partir de 2003, teria decidido tornar-se o primeiro dos 

últimos. A posição no ranking estaria inalterada; a mudança estaria no enfoque e na eleição de 

prioridades” (FREIXO et alli, p. 07, 2011).  

As diretrizes de Lula para o país eram pautadas no nacionalismo e encontrava-se na 

base de sua gestão a reforma social e similaridades com a Política Externa Independente (PEI) 

e seus eixos: autonomia, democracia, multilateralismo, comércio internacional e cooperação 
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Sul-Sul. A cúpula diplomática de Lula buscou formular um projeto político novo que 

equilibrasse os interesses nacionais equalizados aos novos cenários internacionais trazidos 

pelos anos 2000. O governo Lula tinha a premissa de barganhar o máximo de ganhos possíveis 

aos interesses brasileiros e alcançar autonomia, o que distanciou o presidente do legado de 

Cardoso que priorizava a estabilidade monetária associada ao perfil neoliberal. 

Logo, o presidente Lula buscou investir em áreas sensíveis e estratégicas, como o 

PROSUB, enquanto o foco do governo FHC foi a abertura econômica. Entretanto, foram estas 

as diferenças do comportamento brasileiro no que tange o regime de não proliferação nuclear 

sentida entre os dois governantes. Ambos questionaram a oligarquia nuclear vigente, porém, 

Lula o fez de forma mais assertiva e alocou investimentos na área, para desenvolvê-la de forma 

pacífica, diferente de Cardoso, que foi duramente criticado ao final de seu último mandato 

acusado de desmantelar projetos públicos estratégicos ao crescimento do país. 

  Além disso, pode-se afirmar que o presidente Lula fez das Relações Internacionais 

protagonista em seus dois mandatos. O episódio nuclear iraniano, no qual o presidente atuou de 

forma ativa, foi um dos exemplos da busca de um mundo menos desigual, no que diz respeito 

a equidade tecnológica e desenvolvimentista. Logo, foi para esta pesquisa possível concluir que 

não houve mudança brusca de uma gestão para a outra, uma vez que o país não desenvolveu 

artefato nuclear e tão pouco quebrou qualquer tratado ou normativa que já estivesse inserido no 

que diz respeito ao tema, o que foi notado, por fim, foi uma mudança no paradigma da política 

externa desempenhada pelos presidentes e suas cúpulas que automaticamente alterou o tom 

utilizado para tratar a questão nuclear, principalmente, na busca pelo desarmamento atômico 

mundial. 
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