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Resumo 

Carpes, Mariana Montez; Fernandes, Luis Manuel. A política nuclear 
brasileira no contexto das relacoes internacionais contemporáneas. Rio de 
Janeiro, 2006. 165p. Dissertacáo de Mestrado - Instituto de Relacoes 
Internacionais, Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

A presente dissertacáo analisa a retomada do debate sobre a recuperacáo do 

Programa Nuclear Brasileiro pelo governo Luis Inácio Lula da Silva, baseado na 

defesa pela utilizacáo da já adquirida tecnologia própria para o enriquecimento de 

uranio. Tendo em vista que a utilizacáo da tecnologia nuclear pelo Brasil visa fins 

pacíficos, apesar da dualidade intrínseca a essa materia, a hipótese sustentada é de 

que a defesa do Programa é considerada urna estrategia de insercáo internacional 

i soberana com autonomía relativa e um instrumento de valorizacao nacional frente 
co 
C\l 

° as demais potencias. No intuito de verificar tal hipótese, analisaremos o atual 

? governo em comparacáo a dois outros momentos da historia nos quais a questao 

j , nuclear também adquiriu caráter estratégico, a saber, os governos Geisel e Sarney. 

0 O objetivo é identificar as similaridades entre esses tres momentos que, apesar de 
ICO J -1 ' f 

o 
1 serem divergentes quanto ao regime político interno, guardam continuidades no 
Jj que se refere as estrategias de acáo externa. 

i 

Palavras-chave 
Política Nuclear, Tecnologia Nuclear, Energía Nuclear, Brasil, Lula, Política 

Externa Brasileira, Economía Política Internacional, Ciencia e Tecnologia, Poder. 



Abstract 

Carpes, Mariana Montez; Fernandes, Luis Manuel (Advisor). Brazilian 
nuclear politics in the context of contemporary international relations. Rio 
de Janeiro, 2006. 165p. MSc. Dissertation - Instituto de Relacoes 
Internacionais, Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

The present dissertation analyses the retaking of the debate over Brazilian 

Nuclear Program's recovery by Luis Inácio Lula da Silva government, based on 

the defense of the utilization of an already acquired technology of its own to 

enrich uranium. In spite of the intrinsic duality on this subject and having in mind 

the pacific ends concerning the utilization of such technology by Brazil, the 

hypotesis sustained in this work is that the Program's defense is considered a 

i strategy of sovereign international insertion with relative autonomy and an 
co 
C\l 

° instrument of national valorization against other powers. In order to verify the 

? hypotesis outlined above, we will analyse the actual government, comparing it to 

j , two other moments in Brazilian History in which the nuclear issue also acquired 

0 preponderance on the national agenda, namely, Geisel and Sarney governments. 
ICO CC O J JO 

o 

1 Although these three moments differ in relation to their internal political regime, 

Jj our goal is to identify their similarities once they keep some continuities about 

° their strategies of external action. 

Keywords 
Nuclear Politics, Nuclear Technology, Nuclear Energy, Brazil, Lula, 

Brazilian Foreign Politics, International Political Economy, Science and 

Technology, Power. 
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Corita a lenda que dormía 
Urna Princesa encantada 

A quem só despertaría 
Um Infante, que viña 

De além do muro da estrada. 

Ele tinha que, tentado, 
Vencer o mal e o bem, 

Antes que, já libertado, 
Deixasse o caminho errado 
Por o que a Princesa vem. 

A Princesa Adormecida, 
Se espera, dormindo espera, 
Sonha em morte a sua vida, 

E orna-lhe afronte esquecida, 
Verde, urna grinalda de hera. 

Longe o Infante, esforgado, 
Sem saber que intuito tem, 
Rompe o caminho fadado, 

Ele déla é ignorado, 
Ela para ele é ninguém. 

Mas cada um cumpre o Destino 
Ela dormindo encantada, 
Ele buscando-a sem tino 

Pelo processo divino 
Que faz existir a estrada. 

E, se bem que seja obscuro 
Tudo pela estrada fora, 
Efalso, ele vem seguro, 

E vencendo estrada e muro, 
Chega onde em sonó ela mora, 

E, inda tonto do que houvera, 
Ácabega,emmaresia, 

Ergue a mao, e encontró hera, 
E vé que ele mesmo era 
A Princesa que dormía. 

- Fernando Pessoa - Eros e Psique 



1. 
Introducáo 

A presente dissertacáo analisa a política nuclear brasileira como urna 

estrategia de insercao internacional do país. A motivacáo para a escolha do tema 

esteve associada aos atuais debates sobre a recuperacáo do Programa Nuclear 

Brasileiro (PNB), no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda que o PNB nao seja 

urna realidade, pois aguarda a sancao presidencial, considera-se a retomada do debate 

como um marco importante a ser pesquisado. 

0 Esse governo recupera a percepcao de que a excelencia científico-tecnológica 
co 
co 

S é o caminho mais interessante para um desenvolvimento sócio-económico nacional 

? sustentável. Nesse sentido, o incremento da área nuclear, por seu caráter 

1 multifacetado, é defendido como um dos vetores fundamentáis para a viabilizacáo 
CT> í s 

o desse projeto, tornando-se base para a realizacáo do interesse nacional, qual seja, urna 
o 

j insercao externa soberana em que pesem a valorizacao e prestigio do país frente 

8 aqueles desenvolvidos e aos seus pares em desenvolvimento. 

i Para entender as escolhas do governo Lula, serao feitos dois movimentos 

g analíticos. Um horizontal, situando o debate nuclear brasileiro na longa duracao, e 

outro vertical, identificando os aspectos conjunturais da primeira década do século 

XXI que corroborem a relevancia assumida pela tecnología nuclear. Na análise 

horizontal, énfase será dada a dois outros momentos da historia brasileira em que o 

tema nuclear assumiu preponderancia na agenda estratégica nacional, a saber, os 

governos Ernesto Geisel e José Sarney. Considerando o caráter processual da 

producáo de conhecimento será feita, ainda que brevemente, mencáo aos demais 

governos brasileiros, salientando aqueles aspectos relevantes para construcáo de urna 

política nuclear nacional. 

Por sua vez, a análise vertical, está relacionada a atualidade do tema e 

relevancia que ocupa ñas agendas político-económica brasileira e internacional. O 

crescimento da demanda energética do ponto de vista económico, abriu espaco para a 
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investigado sobre fontes diversificadas principalmente quando o petróleo e o carvao 

apresentam urna limitacao natural enquanto fontes nao renováveis. O gas, a agua, o ar 

e o sol apresentam-se como alternativas mais ou menos viáveis dependendo das 

riquezas ñauarais que cada país dispoem. Todavia estao expostas a problemas como as 

variacoes climáticas - no caso da agua, do sol e do ar -, acarretam prejuízos ao meio 

ambiente - pelas inundacoes e barragens necessárias as hidroelétricas -, e mantém o 

país vulnerável as políticas de exportacao quando nao é detentor de grandes reservas 

naturais ou da tecnología para seu aproveitamento. 

Neste contexto a energía nuclear aparece também como alternativa, mas 

inspira cuidados no desenvolvimento tecnológico pela interface bélica e político-

estratégica que possui. Os pontos positivos desta energía estao relacionados ao 

< desenvolvimento de urna tecnología de ponta, ao alcance de excelencia que pode ser 

8 absorvida em outros setores da producao, ao incremento da industria de defesa, ainda 

I que para fins pacíficos, e a possibilidade de diversificacao da pauta de exportacoes 

I participando do restrito mercado de produtos do ciclo combustível. Paralelamente, a 
s 
g energía nuclear traz como negatividade o alto custo e tempo para a construcao das 

| usinas, a pressao internacional ñas áreas de defesa e comercio e a questáo ambiental, 

1 pois se de um lado se adequa as exigencias do Protocolo de Quioto sobre a reducáo 

¿ na emissáo de gases poluentes, por outro, produz rejeitos que requerem aterras 

ó sanitarios específicos - problema nao totalmente solucionado em todos os países que 

*" utilizara termonucleares. 

Do ponto de vista político, a tecnología nuclear também convida ao debate e 

expressa a atualidade do tema. Após os atentados as Torres de Nova York e o 

crescimento da propaganda contra o terror, o controle sobre a materia foi 

intensificado como demonstrado ñas insistencias norte-americanas para que os 

signatarios do Tratado de Nao Proliferacáo de Armas Nucleares (TNP) 

subscrevessem também seu Protocolo Adicional. Nesse documento fica claro o 

objetivo de conter nao só a proliferacáo de armas de destruicáo em massa como 

impedir que outros países, para além dos cinco detentares desta tecnología, 

desenvolvam-se nesta área, preservando a correlacáo de poder entre detentares e náo-
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detentores, além de salvaguardar as vantagens competitivas do mercado internacional 

dessa energia. 

Daqui urna nova justifica pode ser extraída no que diz respeito ao problema de 

pesquisa definido. Convém investigar o porqué da opcao por autonomia na área 

nuclear quando a política internacional restringe a popularizado dessa tecnología. No 

caso brasileiro, renunciar a esta materia poderia ser um caminho mais fácil, mas 

significaría nao só a perda de milhoes de dólares já investidos em pesquisa e infra-

estrutura na área, como recolocaria o país numa relacáo de maior dependencia 

internacional para a utilizacáo da tecnología nuclear e o aproveitamento de suas 

vantagens na geracáo de energia e desenvolvimento interno. 

Do ponto de vista da disciplina de Relacoes Internacionais a opcao pelo objeto 

e tema a serem trabalhados se justifica na medida em que se verifica a assuncáo pelo 

Brasil de urna projecáo cada vez maior nos cenários regional e internacional, 

liderando projetos de integracáo regional e sub-regional (CASA e Mercosul) e 

negociando os termos de urna integracáo hemisférica como a ALCA; fomentando o 

desenvolvimento de urna integracáo física da América do Sul, a partir das linhas de 

financiamento do BNDES; e articulando a composicáo de grupos como o IBSA e o 

G-20 com vistas a fortalecer a capacidade de barganha ñas negociacoes comerciáis 

internacionais1. Torna-se, neste sentido, importante refletir teóricamente sobre os 

motores deste processo. 

Finalmente cabe urna justificativa referente ao corpo teórico utilizado. 

Considerando a área nuclear sensível por sua interface bélica, seu tratamento passa 

por urna forte intervencáo estatal nao estando únicamente exposta ás oscilacoes de 

mercado. Neste sentido pesquisar sobre o tema implica a análise simultanea dos 

aspectos político e económicos, quer no ámbito doméstico, quer no sistémico. Por 

esta razáo, boa parte da bibliografía utilizada será de Economía Política Internacional, 

intercalado com urna literatura de política externa brasileira. 

Apesar do presente estudo propor urna análise fundamentalmente encerrada na 

relacáo entre Estados, girando em torno da distribuicáo de poder, o debate realista 

clássico nao será contemplado. No que se refere ao recorte estadocéntrico, a opcáo se 

1 Amorim (2005), Lima (2005), Maior (2004), Almeida (2004) e Fernandes (2004). 
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justifica por tratarmos da trajetória de um país em desenvolvimento, numa relacao 

dinámica de ascensao, o que extravasa o escopo realista de estudo da interacao entre 

grandes potencias. Tal estudo dá pouca énfase a influencia dos aspectos domésticos 

para a compreensao do comportamento externo dos Estados, aspecto central para a 

presente discussao. Apesar do debate sobre poder tracado neste trabalho, a análise 

pretendida vai além da reflexao sobre as tradicionais fontes militar e económica, 

sinalizando justamente para a emergencia de urna nova: a tecnológica. Esta será aqui 

considerada tao central a composicao dos recursos de que dispóe um Estado quanto 

aquelas tradicionais, sendo mesmo pré-condicao para a sua execucao. 

Vale salientar, ainda, a necessária considerado dos aspectos económicos, 

entendidos por nos como determinantes para que se compreenda a centralidade 

< assumida pela tecnología e sua conversao em fonte de poder. Finalmente, a nao 

8 utilizacao dessa literatura encontra sua razao de ser na assuncao de que o sistema 

I internacional é dinámico e que a posicao ocupada pelas potencias nao é fixo, mas 

I definido por movimentos de ascensao e declínio relativo. 
3 

g Assim, temos como paño de fundo para a caracterizacao do sistema 

| internacional as análises de Vladmir Lénin e Robert Gilpin, sobre a dinámica de 

1 ascensao e declínio relativo de potencias. Tem-se que as relacóes internacionais sao 
o r í a 

¿ balizadas por um alto grau de competitividade entre Estados em busca da 

ó maximizacao de seus interesses, num esforco de incorporacao das novas dimensóes 

*" de poder disponíveis na contemporaneidade aquelas tradicionais fontes. 

Incorporando as contribuicóes de Suzan Strange sobre a economía política 

internacional, assume-se que o conhecimento tornou-se urna fonte de poder tao 

importante para as relacóes entre os Estados quanto aquelas tradicionais. Segundo a 

autora, trata-se de urna fonte indireta de poder, definida como estrutural, que capacita 

seus detentores a estabelecerem as bases sobre as quais os demais países definirao 

suas preferencias. Tendo como referencia a Revolucao Científico-técnica, ou Terceira 

Revolucao Industrial, assume-se que nos séculos XX e XXI, a tecnología é a 

materializacao da estrutura de conhecimento descrita por Strange. Isso porque ela 

torna-se base para o desenvolvimento industrial além de viabilizar o incremento do 

poderío militar. 
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Para analisar essa relacáo far-se-á uso das análises de Marx sobre o modo de 

producáo capitalista. Segundo o autor, o objetivo primeiro e último do capitalismo é a 

geracao do lucro e sua valorizacao sempre crescente. Todavia, dadas as limitacoes 

físicas do trabalho humano, a extracáo de mais-valia absoluta apresenta 

impedimentos ñauarais o que impulsiona o investimento em produtividade, mais-valia 

relativa, garantindo o lucro ainda que sem alterar a jornada de trabalho. Ciencia e 

tecnología (C&T) tornam-se, entao, parte do processo produtivo demandando grandes 

investimentos para o aperfeicoamento técnico e sua incorporado a industria. 

Nota-se na historia que os países que lideraram as inovacoes nessa área 

despontaram económicamente e por conseguinte, tornaram-se potencias políticas em 

seu tempo; a Inglaterra na primeira Revolucao Industrial, os EUA, a Alemanha e o 

< Japao, a partir da segunda Revolucao Industrial. Nao gratuitamente, as principáis 

8 inovacoes ocorreram ñas áreas centráis para o incremento produtivo, a saber, na 

I energía - com as máquinas a vapor, o carváo e o petróleo - na química e no manejo de 

I metáis como ferro e acó. 
3 
g A partir da década de 1930, com o inicio das pesquisas sobre fissáo nuclear, e 

| após as experiencias de Hiroshima e Nagasaki, a interface bélica da tecnología 

1 adquiriu urna nova dimensáo aprofundando o abismo político entre os países 

¿ detentares e nao detentares de know-how. Para além das assimetrias económicas 

ó entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, aprofundam-se as diferenciacóes 

*" também na área tecnológica. Ciencia e tecnología tornam-se sinónimo de um poder 

que é exercido pela negacáo ao acesso, sobretudo quando possuidora de um caráter 

dual como a nuclear. 

Essa será específicamente aquela contemplada por esse trabalho, sendo 

considerada um caso síntese. Falar em tecnología nuclear pode remeter diretamente 

ao debate clássico da distribuicáo de poder expresso em poderío bélico, mas também 

sugere urna apropriacáo para fins pacíficos indo do suprimento energético ao 

comercio internacional. Seu dominio é considerado um diferencial para um país 

frente aos demais, podendo representar urna ameaca internacional a ser contida ou um 

aspecto de valorizacao política para aqueles cuja credibilidade internacional é 

reconhecida. 
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Retornando ao caso brasileiro, consideramos que o governo Lula percebe a 

relevancia assumida pela tecnología nuclear como instrumento estratégico para a 

realizacáo do interesse nacional. Assim, coliga-a simultáneamente a agenda 

doméstica de desenvolvimento económico, mas também áquela externa sendo um 

caminho para urna insercao internacional mais autónoma, ainda que os objetivos 

pretendidos nao sejam bélicos. 

Á já mencionada discussao da economia política internacional será 

acrescentada aquela sobre países intermediarios (PI), para operacionalizar a análise 

do caso brasileiro. As contribuicóes de Lénin e Gilpin sugerem a emergencia de 

novos atores estatais no cenário internacional, que amadurecendo económicamente 

tendem a buscar um maior ativismo político. Entretanto, nenhum dos dois autores se 

< aprofunda sobre essa categoría de países, maniendo o foco do debate ñas potencias 

8 desenvolvidas. Em funcao da dificuldade de acesso a literatura, nao muito extensa, 

I sobre PI, será lancado olhar sobre alguns autores que em sua maioria estáo 

I debrucados sobre o caso brasileiro ou cujas reflexóes contemplara esse país, a saber, 

g Celso Lafer, Maria Regina Soares de Lima, Ricardo Sennes e Robert Keohane. 

| Cabe aqui urna ressalva. O objetivo desse trabalho nao é estabelecer um 

1 padráo de comportamento no qual possam ser encaixados todos os PI, mas analisar a 

¿ posicáo brasileira enquanto tal. Forzosamente a presenca de comparacóes entre PI, 

ó com diferentes posturas frente ao tema nuclear, só teria a enriquecer a análise, mas 

*" extravasaría o objetivo desse trabalho que é analisar a política nuclear brasileira no 

governo Lula comparando-a a dois outros momentos importantes da historia nuclear 

nacional, quais sejam, os governos Geisel e Sarney. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

No capítulo 2, será debatido o papel assumido pela ciencia e pela tecnología 

ñas relacóes internacionais contemporáneas. Nosso argumento é o de que estas se 

tornam fontes de poder táo relevantes aos Estados quanto aquelas económica e 

militar, na medida em que o avanco capitalista coloca-as como motor de seu 

desenvolvimento. Na primeira parte do capítulo será feita urna contextualizacáo das 

relacóes internacionais priorizando os aspectos políticos no contexto da Guerra Fría e 
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após seu término. Depois, o mesmo período será analisado do ponto de vista 

económico focando o processo de conversáo da ciencia e da tecnología em forca 

produtiva. 

Em seguida esse debate será qualificado, a partir de duas diferenciacóes. Urna 

referente ao grau de sensibilidade da tecnología, que incide sobre a sua 

popularizado, e outra entre a detencáo do conhecimento, know-how, e o acesso a 

tecnologia pronta. Esses aspectos sao determinantes para que se criem novas 

assimetrias entre os Estados, que seguem aquela económica. O objetivo é caracterizar 

a tecnologia nuclear como materia sensível, nao passível de transferencia e cujo 

acesso ao know-how demanda decisáo política interna e a percepcáo de que essa 

escolha pode significar um caminho promissor para a insercáo internacional de um 

< país em desenvolvimento, mitigando as assimetrias que o circundara. 

8 Na segunda parte do capítulo seráo introduzidas as análises de Suzan Strange 

I sobre o poder estrutural e as contribuicóes que traz para a compreensáo do 

I conhecimento - nesse caso C&T - como fonte de poder. A partir daí seráo debatidas 
s 
g as formulacóes de Lénin e Gilpin caracterizando a competitividade como paño de 

| fundo das relacóes internacionais. O objetivo é situar a tecnologia como fonte 

1 cobicada de poder cuja possessáo pode levar a urna alteracáo na correlacáo de forca 

¿ entre potencias em ascensáo - os países intermediarios - e aquelas em declínio 

ó relativo, ou pelo menos permitir aos primeiros urna melhor insercáo internacional, 

*" reduzindo as assimetrias de poder nessa área. Finalmente será feita a caracterizacáo 

de PI, localizando o Brasil nessa categoría. 

A última parte do capítulo, traz um breve histórico das pesquisas nucleares no 

Brasil, desde a década de 1930 até 1964, evidenciando a intermitencia desse tema ñas 

agendas governamentais e sua vinculacáo como urna agenda mais ampia de C&T, e 

nao áquela militar, bélica. 

Concluímos nesse capítulo que apesar da necessidade do modo de producáo 

em se expandir e valorizar-se, o incremento do setor tecnológico nao se dá por 

determinismo económico mas pela decisáo política dos governantes, principalmente 

quando se trata de adquirir know-how. Essa tomada de decisáo, todavía, encontrará 

suas motivacóes na percepcáo de que C&T sao urna fonte de poder na 
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contemporaneidade, e ñas perspectivas de insercao internacional possuídas. É nos 

objetivos pretendidos por um Estado que se pode pensar na vinculacáo de C&T a urna 

agenda estratégica. 

Quando se trata de um país intermediario, essa questao se torna mais 

premente. Trata-se de urna categoría de países com um grau significativo de 

desenvolvimento económico e algum ativismo na política internacional, mas que nao 

sao capazes de, sozinhos, afetarem o sistema. Nesse sentido, optam por acoes 

cooperadas ou através de organismos multilaterais. As posturas individuáis que 

adotam se somam a urna perspectiva autonomista de insercao internacional coligada a 

urna visao crítica da distribuicao de forcas no sistema internacional, por um lado, e a 

urna autopercepcao das potencialidades de insercao interna possuídas. 

< Esse conjunto de fatores justifica e motiva a decisao pelo desenvolvimento de 

8 know-how ñas áreas de ciencia e tecnología, criando as bases para o crescimento 

I económico interno e para a qualificacao externa do país. Nesse ponto, concluímos ser 

I esse o contexto em que a análise da política nuclear ganha corpo. 
s 
g Os capítulos 3, 4 e 5 sao empíricos e abordara respectivamente os governos 

| Geisel, Sarney e Lula. O objetivo geral que os perpassa é evidenciar as medidas que 

1 corroborara a hipótese de que a tecnología nuclear esteve inserida numa agenda maior 

¿ de desenvolvimento científico e tecnológico do país, convertendo-se em um 

ó instrumento de insercao internacional qualificada. Ainda que o foco principal do 

*" trabalho seja a retomada do debate no governo Lula, a compreensao desse período só 

pode ser feita na longa duracao, sendo essa a justificativa para que nos debrucemos 

sobre esses outros dois marcos históricos em que a política nuclear ganhou escopo 

estratégico. 

No governo Geisel, destaque será dado a criacáo do Programa Nuclear 

Brasileiro - parte do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) - , do qual se 

origina o acordó com a República Federal Alema (RFA). Também será debatido o 

inicio do Programa Nuclear Paralelo, a partir do qual o Brasil adquire tecnología 

própria para o enriquecimento do uranio e as reacóes internacionais, sobretudo norte

americanas, buscando dissuadir a opcáo autónoma escomida pelo Brasil. 
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Argumentamos que o governo Geisel eleva a questáo nuclear a condicao de 

política de Estado, vendo nela um instrumento de qualificacao internacional do país, 

diminuicao das assimetrias de poder e da vulnerabilidade energética ao petróleo 

importado. Apesar das suspeitas que pairavam a época sobre as possíveis intencoes 

brasileiras em tornar-se urna potencia nuclear bélica, dizemos que a materia esteve 

inserida numa agenda política-estratégica pragmática que colocava a realizacao do 

interessa nacional - projeto "Brasil, grande potencia" - a frente de alinhamentos 

políticos a priori. 

Nesse sentido, numa conjuntura de diminuicao das tensoes internacionais -

período da detente - e crise energética mundial, a tecnología nuclear se apresenta na 

pauta nacional como meio para a realizacao daquele projeto. Pese seu caráter dual, 

< argumentamos que ela se apresenta como parte de um projeto mais ampio de 

8 aquisicao de poder estrutural numa agenda de incremento ao setor científico e 

I tecnológico. Contudo, apesar das declaracoes sobre as intencoes pacíficas 

I pretendidas, a própria realizacao do Programa Paralelo e a natureza do regime 

g contribuem para que a opcao brasileira nao receba urna contrapartida internacional 

| positiva. 

1 Esse será, precisamente, o tom assumido pelo tema no governo Sarney. 

¿ Inserido numa agenda mais ampia de recuperacáo da credibilidade externa do país 

ó após 20 anos de ditadura militar, o tema nuclear ganhou nova roupagem sendo 

*" utilizado como meio para esse fim. Pese a ausencia de investimentos para o setor, 

muito em parte justificada pela crise da divida vivida, o Programa Nuclear Brasileiro 

manteve-se ativo e como parte da agenda nacional de C&T, sendo progressivamente 

afastado das dúvidas quanto ao seu caráter pacífico. Na análise desse governo será 

dada atencáo a medidas que corroborem esse argumento. A saber, o 

comprometimento constitucional com fins pacíficos para a utilizacáo da tecnología 

nuclear no país, a aproximacáo da Argentina, dissipando definitivamente as possíveis 

motivacoes geopolíticas para urna corrida armamentista e a criacáo do Ministerio de 

Ciencia e Tecnología (MCT) aprofundando o caráter estratégico que essa agenda teria 

para o desenvolvimento do país e conseqüente valorizacáo internacional. 
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Vale dizer, o governo Sarney coincide com a chamada Revolucao da 

Informacáo, um aprofundamento da Revolucao Científico-técnica, em que o tema 

assume ainda mais relevancia ñas agendas estratégicas dos países. O Brasil, 

percebendo-se como país intermediario acompanha a tendencia internacional 

buscando no incremento do setor um caminho para o fortalecimento de sua posicao 

internacional. 

Finalmente, no último capítulo, será feita a análise do governo Lula. Após 

urna década de desaceleracao da agenda de C&T, e também daquela nuclear, o 

governo Lula retoma a perspectiva estratégica presente em Geisel e Sarney, de buscar 

caminhos que levem a urna insercao internacional baseada em prestigio e aumento de 

autonomía. Nesse momento as conquistas realizadas desde 1975 sao recuperadas e 

< utilizadas como argumento para que o Programa Nuclear Brasileiro seja retomado. O 

8 grau de amadurecimento económico alcancado e as perspectivas de crescimento 

I também sao colocados na base da argumentado sobre o Programa. 

E Nosso argumento é de que o governo Lula concentra os aspectos que em 

g Geisel e Sarney estiveram dispersos, a saber, a) a relevancia da agenda de C&T para 

| o desenvolvimento nacional, b) a autopercepcao da condicao intermediaria do país, c) 

1 a perspectiva autónoma de insercao internacional, d) a compreensao de que a 

¿ aquisicao de know-how tecnológico na área nuclear constituí um caminho para a 

ó valorizacáo internacional do país, devendo ser, portante, urna política de Estado, e e) 

^ a credibilidade internacional. 



2. 
O Lugar da Ciencia e da Tecnologia ñas Relacóes 
Internacionais Contemporáneas: antigás e novas relacóes de 
poder 

2.1. 
Introducáo 

No presente capítulo analisamos a emergencia de urna nova fonte de poder 

que adquire preponderancia a partir da segunda metade do século XX. Referimo-nos 

< especificamente a tecnologia, corroborando a idéia de que essa é a grande novidade 

« resultante do desenvolvimento produtivo mundial e que incide sobre as relacóes 

Í político-económicas dentro e fora do ambiente doméstico, afetando-as. O paño de 

| fundo será a chamada Revolucáo Científico-Técnica e a incorporado definitiva da 

0 ciencia ao processo produtivo. 

| Embora o foco específico dessa dissertacao seja a política brasileira 

1 desenvolvida em torno da tecnologia nuclear, será feita inicialmente urna discussáo 

¿ abrangente sobre o tema, contemplando a distincáo entre tecnologías sensíveis e náo-

ó sensíveis, caracterizando a dualidade intrínseca a nuclear. Alguns aspectos históricos 

de sua descoberta: usos, credenciamento como arma de destruicáo em massa e os 

regimes elaborados para a contencáo de sua popularizado seráo abordados. Destacar-

se-á a producáo e detencáo do conhecimento científico-tecnológico como forma de 

diferenciado entre os países, segmentando-os em grupos detentores e náo-detentores 

desse recurso de poder. 

Essas questóes sao importantes para a análise das motivacóes e intencóes 

brasileiras frente ao tema nuclear no governo Luis Inácio Lula da Silva. Para a 

compreensáo desse período, seráo feitos dois recuos históricos a marcos importantes 

da política nuclear brasileira, os governos Ernesto Geisel e José Sarney, e com os 

quais o atual governo apresenta traeos de continuidade. Que motivacóes tém o Brasil 

para se debrucar sobre o tema nuclear enfatizando o aumento de sua autonomía na 
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área? Por que o interesse brasileiro pelo desenvolvimento de tecnología nuclear 

própria e nao a simples importacao? Embora essas sejam questoes centráis para todo 

o trabalho, entendemos que a resposta comeca a ser delineada a partir da observacao 

dos tópicos supracitados e na análise das prerrogativas a seguir. 

Assume-se, do ponto de vista económico, que o avanco tecnológico se 

apresenta como urna demanda interna do modo de producao capitalista que precisa 

crescer em produtividade. Politicamente, seu dominio constitui-se como um aspecto 

de diferenciacao entre os países valorizando aqueles que o detém, por ser urna fonte 

multifacetada que capacita um Estado no exercício direto e/ou indireto do poder. No 

primeiro caso, se apresenta como base para o incremento da industria bélica e no 

segundo, constitui-se como um conhecimento negado a outros Estados, cujo lugar na 

< ordem internacional permanece sendo o de importador de tecnologías prontas sem 

8 transferencia de know-how. 
C\l 

I Argumentamos que a importancia da tecnología é percebida tanto pelos países 

I desenvolvidos (PD), detentores de know-how, quanto por aquelas economías mais 

g ayancadas dentre as em desenvolvimento, chamadas países intermediarios (PI), 

| incorporando a classificacao de Ricardo Sennes (2001). Por PI considera-se "estados 

1 que intuitivamente ocupam urna posicao intermediaria no rank of international 
¿ political capabilities ou, em outras palavras, países que possuem um nivel 

ó intermediario de importancia política e económica" (Sennes, 2001, p. 26). 

*" Dado o alto grau de interdependencia e competitividade mundial, aos PD 

interessará urna difusao controlada e relativa do conhecimento científico-tecnológico, 

que nao deverá contemplar áreas sensíveis e estratégicas. Aos demais se faz 

necessária a aquisicáo de tecnologías que incidam positivamente sobre sua 

produtividade, estimulando o desenvolvimento económico nacional. Entretanto, dada 

sua condicáo media, consideramos que aos PI interessará nao só esse conhecimento, 

mas também aquele estratégico que qualifica internacionalmente um país - muitas 

vezes tecnologías de caráter dual - e que podem contribuir nao só para seu 

crescimento económico, mas para o aumento da autonomía relativa e valorizacáo 

externa. 
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Dada a falta de interesse dos países detentares de know-how em verem esses 

conhecimentos difundidos, a escolha por um caminho de valorizacao internacional 

precisará constituir-se como um traco do interesse nacional e se expressar numa 

política exterior pró-ativa e em políticas domésticas que valorizem a pesquisa 

científica como caminho para o desenvolvimento económico, mas também político-

estratégico nacional. Da assertiva exposta ácima, derivamos o entendimento de que a 

tecnología nuclear, pelo acentuado grau de sensibilidade que apresenta, consiste um 

caso síntese para a presente análise. A excelencia nuclear indica um amadurecimento 

científico-tecnológico por ser urna materia que demanda alto grau de especializado e 

investimentos em recursos humanos, material de ponta para os centros de pesquisa, 

bem como urna política de seguranca ayancada, minimizando os riscos de acídente 

< com material radioativo. 

8 Cientes disso, aos PI cabera, no ámbito doméstico, a adocao de políticas que 

I viabilizem a realizacao desse projeto e, no ámbito sistémico a assuncao de estrategias 

I de credenciamento externo. Considera-se enquanto tal, a adesao aos regimes 
s 
g internacionais, aos valores e a ideología propagadas pelo Ocidente ao longo da 

| Guerra Fria e dominantes após seu término. No caso brasileiro, assume-se que os 

1 governos escolhidos conformara urna transicao em direcao ao credenciamento em 

¿ materia nuclear contribuindo para o alcance do interesse nacional pretendido, qual 

ó seja, de valorizacao e diminuicao relativa da dependencia externa sobre urna base 

*" interna de desenvolvimento sustentável. Essa passa pelo incremento do setor 

científico e tecnológico, no qual a agenda nuclear estará inserida. 

No item 2.2 será feito o debate sobre a ordem internacional contemporánea 

compreendendo o período da Guerra Fria e seu término. Será apresentado, 

primeiramente, o contexto político para em seguida os mecanismos económicos que 

convertem a ciencia em forca produtiva. No item 2.3 será lancada luz sobre as 

relacóes entre poder e conhecimento, tendo a tecnología como a grande fonte de 

poder na contemporaneidade. Nesse processo, será feita a distincáo entre tecnologías 

náo-sensíveis e sensíveis - específicamente a nuclear -, evidenciando a segmentacáo 

por grupos de países com base no grau de dominio tecnológico possuído. Finalmente, 

no item 2.4 será analisada a competitividade que orienta as relacóes internacionais, 
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caracterizando brevemente os países ditos intermediarios, dentre os quais se encontra 

o Brasil. O último item 2.5 traz um sucinto histórico da política nuclear brasileira até 

meados da década de 1960 e a apresentacao dos tres casos a serem analisados, a 

saber, os governos Ernesto Geisel, José Sarney e Lula - sobre o qual repousam as 

maiores atencoes. 

2.2. 
O debate sobre a ordem internacional contemporánea 

2.2.1. 
Caracterizando a ordem internacional: Guerra Fria e após 

Segundo Ikenberry, o fim da II Guerra Mundial, diferentemente da outras, 

< estabeleceu dois grandes arranjos de forca e nao apenas um. De um lado EUA e 
co 

| URSS, cada qual com seu conjunto de aliados, conformando a bipolaridade da Guerra 

Í Fria. Do outro, os países ocidentais e o Japao, criando acordos sobre seguranca e 

I economía, e instituicoes políticas, nos quais os EUA estiveram presentes em sua 

Q maioria. Apesar de inter-relacionados, esses arranjos caracterizaram-se por serem, o 
ICO 

I primeiro, altamente militarizado, e o segundo, altamente institucionalizado. Os EUA 

| e as demais potencias aliadas trataram de edificar progressivamente relacoes 

o multilaterais e bilaterais sobre comercio, estabilizacao económica, relacoes 

g monetarias, política e seguranca num eixo atlántico e/ou ocidental entre democracias 

(Ikenberry, 2001, p. 163). 

Nesse período, em contraposicao a propaganda soviética, a democracia se 

estabelece simultáneamente como meio e fim para as concertajes do bloco 

ocidental. Era trazida como justificativa para a necessidade dos comprometimentos 

multilaterais, e considerada a razao para os éxitos das instituicoes e acordos 

estabelecidos entre pares, ou seja, entre democracias. Paralelamente, os EUA 

capitaneavam um compromisso com a causa da liberdade em todo o mundo, 

projetando na Doutrina Trumman os valores de liberdade, democracia e liberalizacao 

da economía. Como lideranca daquele bloco, adotaram nesse momento urna 

estrategia nao impositiva para o exercício de seu poder dominante, diz Ikenberry. 

Nesse sentido, abriam mao de parte de seu poder, transferido para os fóruns 
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multilaterais, conferindo voz aos demais Estados e a possibilidade de cobrarem dos 

próprios EUA a manutencao de posturas em conformidade com os termos acordados. 

O papel que os arranjos multilaterais adquirem nesse momento chama a 

atencao para a caracterizacao feita por Gramsci sobre os elementos "imponderáveis" 

que fazem urna grande potencia. Para o autor, urna grande potencia é definida nao só 

pelo tamanho do seu territorio, suas capacidades económica e militar, isto é, os 

recursos materiais valorizados posteriormente pelo paradigma realista, mas também 

por aquilo que ele chamará de elemento "imponderável", a posicao ideológica que um 

país ocupa no mundo (Gramsci, 1976, p. 192). Prossegue o autor, dizendo que o 

conceito de grande potencia está intimamente ligado ao conceito de guerra. Assim, 

tem-se como grande potencia o país que ao final de urna guerra consegue manter 

< aquelas relacóes de forca "com seus aliados que lhe permite[m] estar em condicóes de 

8 assegurar a manutencao dos pactos e as promessas feitas no inicio da campanha" 

I (Gramsci, 1976, p. 193). No caso norte-americano no pós-Guerra, tratou-se da 

I capacidade de ter os valores propagados reconhecidos e aceitos pelos demais e o 

g estabelecimento de regimes em que as assimetrias de poder entre as partes, apesar de 

| conhecidas, nao se apresentariam como um entrave a conformacáo da ordem que se 

1 edificava. 
m 

¿ Partindo de um paradigma distinto daquele de Ikenberry, Robert Cox (1986) 

ó incorpora a caracterizacao de Gramsci sobre a capacidade de um país em 

*" unlversalizar seus valores, interesses e normas, de tal modo que eles sejam 

reconhecidos e aceitos pelos demais Estados como legítimos e comuns. Dessa 

premissa, Cox parte para a definicáo de hegemonía ñas relacóes internacionais, 

aspecto que nao será debatido aqui. De sua análise, interessa o alargamento da 

percepcáo gramsciana, entendendo que a universalizacáo dos elementos 

imponderáveis nao está descolada da expansáo e consolidado de um modo de 

producáo como dominante. Nesse caso, o capitalista. A preponderancia norte

americana advém, assim, da sua capacidade a época em ser a síntese mais acabada 

entre valores e processo produtivo a se contrapor ao modelo soviético. Ao fim da 

Guerra Fria, com a derrocada da URSS, confirma-se o caráter universal dos valores 

encarnados pelos EUA, gerando, para os PED, a necessidade de adaptacáo a esses 
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principios como forma de se inserirem e se credenciarem no reordenamento 

internacional em curso. Corroborando as observacoes de Ikenberry, o cenário de 

institucionalizacáo e consolidado dos principios ocidentais, capitalistas, do pós-

Guerra Fria é a resultante de um longo processo de transformacao da ordem 

internacional iniciado ñas décadas anteriores. 

Contudo, em que pese a relevancia das contribuicoes do autor para a 

compreensao desse período, é valido destacar a horizontalidade de suas análises 

encerradas num eixo norte. De fato, os anos de conformacao da Guerra Fria 

institucionalizam a dinámica de relacoes entre as potencias desenvolvidas, mas 

deixam poucas brechas de acao para aqueles países do chamado Terceiro Mundo, 

aqueles em desenvolvimento. Como observa José Flávio Sombra Saraiva (1997), 

< mesmo no eixo norte, e apesar dos regimes e organizares constituidos, a assimetria 

8 entre os EUA e as demais potencias é mantida, estando a alteracao nessa correlacao 

I de forcas limitada ou quase nula. 

I Será com as mudancas conjunturais da detente que esse quadro irá se alterar. 
s 
g Saraiva destaca quatro traeos marcantes desse período, dentre os quais figura a 

| flexibilizacáo das relacoes entre os EUA e a URSS. Disso deriva a percepeáo dos 

1 demais Estados, em especial os da Europa, Asia e América Latina de que a 

¿ configurado internacional nascente continha, agora sim, brechas para urna maior 

ó afirmacáo, imprimindo a política internacional daquele momento um maior 

*" dinamismo. O terceiro ponto observado refere-se ao movimento dos PED pela 

construcáo de urna nova ordem internacional, menos assimétrica, mais dinámica. 

Finalmente, destaca como marco fomentador dos demais processos, as crises 

energéticas - do petróleo - e aquela financeira com o fim do Sistema Bretón Woods. 

(Saraiva, 1997, p. 279, 280). 

Como traco marcante, a detente carrega o selo das negociacoes sobre a náo-

proliferacáo de armas nucleares que culminam, em 1968, com a conformacao do 

TNP. De certo, o processo que leva a esse tratado é anterior e se estende por toda a 

década de 60. Mas a própria configurado da década entrante, com o abandono do 

confronto direto entre EUA e URSS e a mudanca de percepeáo mutua que passa de 

adversarios a parceiros, contribuí para que nesse momento culmine o tratado. Sobre a 
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retórica da nao-proliferacao de armas de destruicao em massa, e frente ao recente 

horror de Hiroshima e Nagasaki, o TNP impoe um congelamento imediato da ordem 

internacional ao propor duas categorías de países: os nucleares e os nao-nucleares. A 

restricao que era proposta, porque afetava nao só os interesses dos PED, mas também 

dos PD, foi duramente criticada por países como Alemanha e Japao. Esses entendiam 

a adesao ao acordó como a legitimacao do desequilibrio proposto e o encerramento de 

qualquer possível mudanca futura de perspectiva nuclear. Dentre os PED, Argentina, 

Brasil, Cuba, índia, Israel e Paquistao se recusaram a assiná-lo considerando-o nocivo 

ao desenvolvimento científico e tecnológico nacional, materia que no caso brasileiro 

era tratada como base para o crescimento sócio-económico interno (Saraiva, 1997, 

p.283). 

< Correndo em paralelo ao TNP, os EUA e a URSS deram inicio a urna serie de 

S reunioes conhecidas como Strategic Arms Limitation Talks2, ou Plano SALT, cujo 

I objetivo era estabelecer restricoes mutuas para o desenvolvimento de armas 

I estratégicas. A época, na América Latina era negociada a criacao de urna zona livre 

S de armas nucleares3. Em 1967, era firmado o Tratado de Tlatelolco "proscrevendo o 

| uso e o estacionamento de armas nucleares nos territorios da zona" (Marzo, 2005, 

1 p.l), mas permitindo explosoes nucleares pacíficas4. Apesar de participarem na 

¿ discussao do Tratado, Argentina e Brasil só aderem integralmente a Tlatelolco na 

ó década de 1990, quando também se submetem ao TNP5. 

2 O tratado decorrente das reunioes foi assinado 1972 por Nixon e Brejnev em Moscou. As partes 
acordavam "o congelamento, por cinco anos, do desenvolvimento e da producao de armas estratégicas 
bem como o controle sobre mísseis intercontinentais e lancadores balísticos submarinos" (Saraiva, 
1997, p.283) 
3 Ñas décadas subseqüentes, a concepcao de zona livres de armas nucleares foi introduzida em outras 
regioes do globo. Em 1985, nasce o Tratado de Rarotonga, na regiao do Pacífico Sul, em 1992 é feita a 
Declaracao da Desnuclearizacao da Península Coreana e, em 1995, é assinado o Tratado de Bangkok, 
compreendendo o sudeste asiático (Marzo, 2005, p.l) . 
4 Como observa Marco Marzo, na ausencia de um consenso técnico sobre as diferencas entre urna 
explosao nuclear para fins pacíficos e para fins bélicos, Argentina e Brasil "se comprometeram, 
ademáis, a proibir e a impedir em seus territorios, bem como se abster de realizar, fomentar ou 
autorizar, direta ou indiretamente, ou de participar de qualquer maneira no teste, uso, fabricacao, 
producao ou aquisicao, por qualquer meio, de qualquer dispositivo nuclear explosivo enquanto persista 
a referida limitacao técnica" (Marzo, 2005, p. 2) 
5 Como veremos adiante, apesar da adesao integral a Tlatelolco e a assinatura do TNP só ocorrerem na 
década de 1990, na prática, Argentina e Brasil já haviam se comprometido com um uso estritamente 
pacífico da tecnología nuclear. Para urna analise mais aprofundada do tratado de Tlatelolco. Ver 
Wrobel(1991). 
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A década de 1980, pode-se dizer, será aquela da transicao político-económica 

mundial - com o aprofundamento e inicio da recuperacao das crises deflagradas na 

década anterior - e de inovacáo no campo da ciencia e da tecnologia. Como destaca 

Paulo Roberto de Almeida, os anos 1980 marcam a "fragmentacao e diversidade do 

sul" (Almeida, 1997, p. 331) e a recuperacao do norte. Esse ingressa num período de 

reorganizado económica e de maior aprofundamento das transformacóes políticas 

que culminaram com a queda do muro de Berlín em 1989. Económicamente, a era 

Ronald Regan e Margaret Tatcher marca um novo ordenamento do comercio 

internacional calcado na ortodoxia liberal. 

(...) acordos de materias primas, preferencias para acesso a mercados, continuidade de 
políticas intervencionistas, sustentacáo a setores industriáis incipientes, inexistencia 
de legislacoes adequadas de protecáo a propriedade intelectual, desrespeito a normas 
sociais ou ambientáis establecidas com base em criterios estritamente unilaterais, 
todos esses elementos supostos ou efetivos das deficiencias das regras do 
intercambio, tal como regido pelas normas do GATT, foram esgrimidos pelos países 
desenvolvidos para exigir nao mais ofree trade, mas ofair trade, o comercio julgado 
justo e leal segundo seus próprios argumentos. (Almeida, 1997, p. 327, 328) 

Para os PED da América Latina, a flutuacáo dos juros e seu aumento 

desproporcional em relacao a década anterior significavam um comprometimento 

sem precedentes de suas economías. Como observa Almeida, a divida externa 

brasileira, que em 1977 correspondía a 13% do Produto Interno Bruto (PIB), passa 

para 20% desse em 1982, e para 29% em 1987. No caso argentino, tem-se nos 

mesmos anos um crescimento de 10%, 31% e 62%, respectivamente. Já o México, 

tinha 25% de seu PIB comprometido em 1977, valor que chega a 32% em 1982 e 

finalmente, a 59% em 1987 (Ibid., p.325).6 

A partir de meados dos anos 1980, o que se nota de mais significativo ñas relacoes 
económicas internacionais é que o Sul se fragmenta irremediavelmente, com a 
decolagem de alguns "tigres" asiáticos; urna conjuntura estagnacionista, com alguma 
deterioracáo social, na maior parte da América Latina; e urna irresistível tendencia ao 
declínio económico, quando nao a regressáo pura e simples, de muitos países 
africanos. Assiste-se, na prática, a urna reversáo completa das tendencias políticas 

6 A tabela apresentada pelo autor abarca quase a totalidade dos países sul-americanos e incluí o caso 
mexicano. Escolhemos Argentina e México para comparar com o Brasil por serem essas as duas outras 
economias de destaque, a época da América Latina, e nao por serem os de divida mais elevada. Ver. 
Almeida, 1997, p.325. 
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observadas ñas duas décadas precedentes, quando a agenda internacional era 
dominada pelas demandas dos países em desenvolvimento relativas a urna nova 
ordem económica internacional (Almeida, 1997, p. 331). 

Para Luis Felipe Seixas Correa, 

(...) os países em desenvolvimento foram perdendo o controle da agenda internacional 
e viram temas como a nova ordem económica internacional, o novo direito do mar, as 
teses da UNCTAD, o desenvolvimento económico, enfim, cederem lugar a urna 
crescente mobilizacao dos países desenvolvidos em torno de questoes que inverteriam 
o ónus da acusacao em direcao ao Sul: narcotráfico, degradacao ambiental, direitos 
humanos, imigracao ilegal, conflitos regionais, democratizacao (Correa, 1994, p.363). 

O Brasil, a época, assume urna postura amparada por tres eixos de atuacao. A 

saber, a transicao democrática, no ámbito doméstico; a aproximacao com a 

Argentina, assuncao de compromissos que mais adiante culminam com o Mercosul, 

no ámbito regional; e a recuperacao da credibilidade e confiabilidade externas, no 

ámbito internacional. 

No campo da ciencia e tecnologia, e entao deslocamos novamente o foco para 

o Norte, a recuperacao político-económica vivida se materializa num boom de 

inovacoes, nomeado por alguns autores como Revolucao da Informacao7. Joseph Nye 

(2002) chamava a atencao para a interpenetracao das fronteiras territoriais, provocada 

pela computacao e internet, conformando redes de relacionamento independentes das 

distancias ou barreiras do Estado-nacao. Suzan Strange (1988), na esteira daquelas 

transformacoes, destacava tres mudancas ocorridas no período. A primeira referente a 

provisao e controle sobre os sistemas de comunicacao e informacao, a segunda, as 

mudancas nos cañáis de comunicacao, que agora se tornavam também nao-verbais e, 

finalmente, a transformacao ñas percepcoes e crencas sobre os homens, incidindo 

sobre as decisoes e medidas políticas e económicas dos governos. A Revolucao da 

Informacao, para a autora, foi responsável por mudancas tais como o 

desenvolvimento e a difusao do acesso ao sistema de computadores, a ampliacao dos 

7 Veremos no próximo Ítem essa discussao mais a fundo e adotaremos o conceito de Revolucao 
Científico-Técnica pela abrangéncia temporal e temática que apresenta, abarcado um período anterior á 
década de 1980 e indo além das inovacoes produzidas no campo da informacao. 
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sistemas de comunicacáo via satélites e a digitalizacáo da linguagem, sanando urna 

das principáis barreiras de aproximado entre as sociedades8 (Strange, 1988, p. 116). 

Paralelamente, e diante dos alcances do conhecimento aplicado num mundo 

ainda bipolar no que se referia as relacoes político-militares, entre Leste e Oeste, a 

década de 1980 é marcada pelo aprofundamento do controle e contencao no campo 

nuclear e de armas estratégicas, concomitantemente a competicao ñas mesmas áreas 

entre as duas grandes potencias. "Nessa área, as relacoes estratégicas passam da 

busca da paridade ao controle linear e nem sempre desprovido de lances 

espetaculares" (Almeida, 1997, p. 335). Entre 1985 e 1987, as discussoes entre Regan 

e Gorbachev variaram de urna proposta de desarmamento nuclear total ao acordó para 

a eliminacáo parcial dos mísseis intermediarios9. 

< Finalmente a década de 1990 em diante, dando continuidade a transicáo 

8 iniciada nos anos 1980, apresenta os pressupostos políticos, económicos e 

I conjunturais de um reordenamento mundial. A queda do muro de Berlín, em 1989, a 

I reunificacáo alema, concluida em outubro de 1991, e a dissolucáo da URSS, em 
s 
g dezembro do mesmo ano, criam o terreno para a disseminacáo dos valores ocidentais. 

| Politicamente, esses marcos celebraram a vitória do Ocidente, dos principios da 

1 democratizacáo e economía de mercado, além de sacramentar o arranjo 

¿ institucionalizado e multilateral estabelecido ainda no seio da Guerra Fria. 

ó A América Latina, nesse contexto, dá continuidade ao projeto de reconstruyo 

*" de suas instituicoes, caminhando para a consolidado democrática, estabilizado 

monetaria e finalmente abertura de seus mercados. 

(...) atenuando o insistente protecionismo terceiro mundista que vinha do modelo de 
desenvolvimento substitutivo de importacoes; ao abandonar o nacionalismo reativo 
de sua política exterior, o discurso e o pensamento terceiro-mundista, reforca 
vínculos com o Ocidente e aproxima-se da Europa e dos Estados Unidos, dando 

8 Mais adiante, apresentaremos dados demonstrando que as observares de Strange se aplicam quando 
da análise das relacoes num eixo Norte-Norte. Quando deslocado o olhar para o sul, o que se verifica é 
o pouco alcance dessas benesses. Urna producao de conhecimento pouco expressiva de modo geral é, 
portante, a permanencia da assimetria de relacoes com o Norte. Ver Castells (1999) para um ampio 
panorama do alcance da Revolucao da Informacao na sociedade contemporánea. 
9 Em 1987, Canadá, Franca, Alemanha, Italia, Japáo, Grá-Bretanha e EUA criam o Missile Technology 
Control Regime (MTCR) com o objetivo de controlar a proliferacáo de mísseis transportadores de 
armas de destruicáo em massa. Após sua formacáo, o MTCR foi ampliado e conta hoje com 34 
membros com mesmo poder. Ver: http://www.mtcr. 

http://www.mtcr


33 

forca á ordem baseada nos valores ocidentais ácima referidos. As dimensoes 
universalistas e regionais dessa nova insercao internacional da América Latina 
tendem a tirá-la do bloco terceiro-mundista e a inaugurar, talvez, urna fase de 
crescimento económico e de aperfeicoamento político (Almeida, 1997, p. 359, 360). 

No campo da seguranca nuclear o período é marcado por urna sucessao de 

revelacóes que questionavam a efetividade proposta pelo TNP. Em meados dos anos 

90, quando fora descoberto o programa nuclear clandestino do Ira - signatario do 

Tratado - teve inicio um debate na Agencia Internacional de Energia Atómica10 

(AIEA) sobre a necessidade de ampliacao dos poderes da Agencia, aumentando sua 

eficacia e eficiencia na fiscalizacao de atividades nucleares. Tal debate culminara 

com a adocao, em 1993, do Programa 93+2 cujos pontos fortes eram o maior acesso a 

informacoes, a aplicacao de novas tecnologías e a ampliacao do acesso físico dos 

< técnicos da AIEA quando da fiscalizacao dos sitios nucleares (Marzo, 2004a np). 

| Em razao do aumento do rigor e alcance dos procedimentos de fiscalizacao, 

§ contagem e medicao do uranio utilizado e porque arbitrava sobre a autonomía de um 

| país em desenvolver tecnología nuclear própria, as adesoes ao Protocolo Adicional 

5 tém sido marcadas por um longo processo de negociacao caso a caso. Após os 

| atentados de 11 de setembro de 2001, verificou-se um aumento das pressoes 

1 internacionais, sobretudo norte-americanas, para que os membros do TNP assinem 

¿ também seu Protocolo. O Brasil se mantém, ainda, entre os países signatarios do 
OÍ 

o TNP, que estao fora do Protocolo, entendendo que esse documento torna vulneráveis 

aspectos de propriedade industrial e compromete o andamento e exeqüibilidade das 

pesquisas nucleares realizadas no país. 

Ainda que apresentado de maneira breve, esse é paño de fundo mais geral das 

análises que se pretende realizar. No ítem a seguir serao apresentadas sobre urna outra 

ótica, a do desenvolvimento produtivo, as transformacóes ocorridas no período ácima 

descrito. Objetivamos demonstrar porque o desenvolvimento científico e tecnológico 

de um país pode ser considerado um indicador de seu amadurecimento, e certamente, 

expressar urna estrategia política de crescimento interno e valorizacao externa com 

aumento de autonomía. 

10 A AIEA foi fundada em 1957, como organizado autónoma no seio da Organizado das Nacoes 
Unidas (ONU). 
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2.2.2. 
A revolucáo científico-técnica e a conversáo da ciencia em forca 
produtiva 

Paralelamente as já mencionadas mudancas na ordem internacional, iniciadas 

na Guerra Fria e consolidadas ao seu término, esse período foi palco do 

aprofundamento da já em curso transformacao na dinámica de producao mundial, 

sobretudo nos PD, sendo verificada também nos PED. Tratou-se de um aumento dos 

investimentos com produtividade, aproximando a pesquisa científica do processo de 

desenvolvimento económico via incremento tecnológico (Dreifuss, 2001, p.13). Em 

parte, a própria configurado da ordem mundial "equilibrada" sobre duas potencias de 

semelhante capacidade económico-militar e a recuperacao - a partir da década de 

1980 - dos índices de crescimento dos PD anteriores a II Guerra Mundial explicara o 

i avanco económico vivido (Gilpin, 2001, p. 3). Contudo, o novo caráter assumido com 
co 
C\l 

| forca nesse momento, o de aproximacao da ciencia a producao, tem suas motivacóes 
J também ñas necessidades endógenas ao modo de producao capitalista. 
"re 

;a Vale ressaltar que a presenca da tecnología no processo produtivo nao é, 

,8 obviamente, um advento da segunda metade do século XX em diante, mas um aspecto 

I marcante do nascedouro do sistema capitalista já na primeira Revolucáo Industrial11. 

V Ainda no século XIX, Karl Marx demonstrava em O Capital que a geracáo de 

i? lucro se originava nao só na exploracáo direta do trabalho alheio, mas no aumento da 

Ü! produtividade da fábrica, o que implicava investimento em capital constante e 

aperfeicoamento técnico. De fato, o que se verificou ao longo da historia mundial 

recente, e mais específicamente no seio das duas Revolucóes Industriáis, foi 

justamente um incremento da capacidade produtiva com vistas a otimizar o trabalho 

humano empregado. Tal incremento resultou, por um lado, do avanco na tecnología 

empregada e, por outro, das mudancas na matriz energética utilizada com a projecáo 

daquela economía que liderou o processo de inovacáo. 

Na primeira Revolucáo Industrial (1760-1860), observou-se a ascensáo inglesa 

com os avancos na utilizacáo das máquinas a vapor, na manipulacáo do ferro e na 

11 Para urna visao panorámica desse processo. Ver: Hobsbawn (1995). Ver também Marx (1979) p.30-
44 sobre o processo de modernizacao realizado pela burguesia enquanto classe revolucionaria a seu 
tempo. 
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fabricado de téxteis. Já na segunda Revolucao Industrial (1860-1900), tem-se a 

reorganizado industrial com a insercao de novos métodos de organizacáo da 

producao, o manuseio do acó, da eletricidade e da química com a emergencia norte

americana e, depois, alema12 (Gilpin, 2002, p. 119). 

Considerando, desse modo, que o aspecto tecnológico nao é por si só urna 

novidade ñas relacoes de producao, o que se pode salientar como traco marcante nesse 

estágio de desenvolvimento capitalista é a insercao definitiva da ciencia no processo 

produtivo. Essa particularidade ñas relacoes entre ciencia, tecnologia e producao, isto 

é, essa transformacao na dinámica da producao mundial, caracteriza o que aqui 

chamaremos de Revolucao Científico-Técnica13 - incorporando a definicao de 

Theotóneo dos Santos (1983). Também chamada de Terceira Revolucao Industrial, 

< seu marco inicial pode ser localizado já no despontar do século XX, ganhando forca a 

8 partir de sua segunda metade. De um modo geral, ela caracteriza-se pela automacao 

I da producao, a emergencia dos grandes complexos industriáis e empresas 

I multinacionais beneficiadas pelos progressivos avancos ñas redes de comunicacao e 

g transportes que possibilitaram a integracao da economía mundial, num processo 

| caracterizado por muitos autores como de globalizacao económica14. 

¿ n No decorrer do século XX, o descimentó e a difusao industriáis ampliaram as demandas por fontes 
E de energia alternativas ao carvao e ao petróleo, que além de nao-renováveis estavam expostas as 
Ó oscilacoes da política internacional - sobretudo o petróleo. Já nos anos trinta, o uranio aparece nos 
o- centros de pesquisa científica como fonte possível de geracao de energia em larga escala. No final 

dessa década, com a descoberta da fissao nuclear e, nos anos subseqüentes, com a obtencao da reacao 
em cadeia, a energia nuclear ganha visibilidade nao só por seu aproveitamento comercial, mas pela 
potencialidade bélica que apresentava, confirmada quando da fabricacao e utilizacao das bombas 
atómicas de Hiroxima e Nagasaki. Voltaremos a esse assunto mais adiante. 
13 Sobre a Revolucao Científica e Técnica (termo utilizado pela autora) e seu caráter histórico, fruto do 
desenvolvimento do capitalismo. Ver Regina Morel (1979) cap. 1. 
14 No Manifestó Comunista (1979), ao tratar do nascimento da burguesía e das novas relacoes de 
producao que estabelece, Marx apresenta os pressupostos para se pensar num processo de globalizacao 
da economía, que ele chamará de internacionalizacao do capital. Tal processo origina-se da própria 
dinámica das relacoes de producao e internacionalizacao das classes (burguesía e proletariado). Dirá 
Marx na Ideología Alema (1979) que a industria capitalista, caracterizada pela concorréncia universal 
e pela interdependencia, cria um mercado mundial dada a sua necessidade sempre crescente de 
realizacao da producao. Para Marx, como posteriormente Lénin (1979) sistematizará, a 
internacionalizacao do capital (ou globalizacao económica) é parte constitutiva do modo de producao 
capitalista sobre a qual diferentes formas de administracao política podem ser edificadas. 
Contemporáneamente, autores da economía política internacional irao se debrucar sobre o tema, 
caracterizando-o como traco definidor das relacoes internacionais da segunda metade do século XX e 
inicio do século XXI. Autores como Scholte (2003) e Gilí (2002) apresentaram análises críticas a esse 
processo que vem associado as políticas liberáis e neoliberais e seus valores de liberdade individual e 
economía de mercado. Para esses autores as implicacóes sociais desse movimento sao a crescente 
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Como mencionado anteriormente, com base ñas formulacoes de Marx (2003) 

sobre a dinámica de desenvolvimento capitalista, sendo o lucro o objetivo último do 

processo produtivo, a otimizacáo da producao será urna demanda constante. Num 

ambiente doméstico de competicao crescente, estará sempre colocada a necessidade 

de busca pela realizacáo do lucro na dianteira das relacoes entre os competidores. 

Considerando ainda o trabalho humano como medida de valor, a ciencia e sua 

conversáo em tecnología seráo um instrumento valioso na busca de um barateamento 

na cadeia produtiva. Trata-se de criar mecanismos que reduzam relativamente o 

trabalho humano empregado via incremento tecnológico, implicando um aumento da 

lucratividade a curto e medio prazos. No longo prazo, todavia, dado o crescimento 

progressivo nos investimentos em capital constante, a taxa do lucro auferido tende a 

< declinar. 

« N '0 Capital, Marx sistematiza esse processo. Segundo ele, toda a lógica de 

I producao capitalista visa a valorizacáo e acumulacáo de capital. Para tanto, dois 

I caminhos podem ser seguidos. O primeiro diz respeito ao aumento da jornada de 

g trabalho e a diminuicáo, ou manutencáo, dos salarios. Dessa forma, tem-se um 

| aumento da producao e da margem de mais-valia extraída sem alteracáo do capital 

1 global, que é a soma dos capitais constante e variável15. O segundo diz respeito ao 

¿ aumento da produtividade, o que significa a manutencáo da j ornada de trabalho com a 

ó diminuicáo do tempo gasto na confeccáo de cada produto. Nesse caso, fala-se em 

*" incremento do capital constante e, por conseguinte, em investimento tecnológico. O 

aumento da produtividade e os crescentes investimentos nesse capital sao os 

pressupostos para se pensar numa dificuldade crescente do capital em valorizar-se á 

medida que se desenvolve o modo de producao capitalista. Isso se explica, por um 

lado, porque é cada vez maior a margem de capital que deve ser reinvestida na cadeia 

desigualdade social e um déficit democrático que se expressa no seio de urna sociedade e também na 
relacao entre Estados. Em contrapartida, Stiglitz (2002) direciona suas críticas nao á globalizacao em 
si, mas á forma como é gerida. Nesse sentido, o problema nao seria estrutural ou endógeno, mas 
político. Stiglitz identifica que parte do problema se encontra em instituicoes económicas 
internacionais, como o Fundo Monetario Internacional (FMI), o Banco Mundial e a OMC, que ajudam 
a estabelecer as regras do jogo e, muitas vezes, favorecem os países industrializados em detrimento dos 
interesses do mundo em desenvolvimento. 
15 O que Marx considera capital variável é a forca de trabalho humano empregada no processo 
produtivo. Já o capital constante diz respeito aos instrumentos de producao, máquinas e materias-
primas. Ver Marx (2003) Livro 1, cap VI. 
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produtiva, por outro, porque o lucro extraído cresce em urna proporcao menor que a 

produtividade (Marx,, 2003, p. 207-475). 

"O aumento da produtividade, que permite ao trabalhador viver um dia inteiro com V* 
de seu dia de trabalho, resulta tao-somente em que agora ele deve trabalhar % de dia 
para o capitalista, enquanto antes só trabalhava 2/4. A maior produtividade de seu 
trabalho reduz o tempo de trabalho necessário [...] e prolonga o tempo de trabalho 
dedicado a valorizacao do capital [...]" a produtividade do trabalho duplicou, 
enquanto o mais-trabalho (ou mais-valia) só cresce 50%, de 2/4 a % do dia. [...] 
Portanto, a proporcao em que a produtividade do trabalho aumenta o valor do capital 
depende da proporcao que existia antes entre a parte do trabalho objetivado no 
trabalhador e seu trabalho vivo" (Rosdolsky, 2001, p.198). 

No longo prazo, também a massa de lucro tende a declinar na medida em que 

as novas tecnologías implementadas por um grupo sao dominadas pelos seus 

§ competidores, toreando urna baixa do preco final ao consumidor (Marx, 2003, p.347-

S 358). Esta característica intrínseca a producao capitalista nao se manifesta em um 

? setor específico, mas em todos os ramos da producao a ritmos diferenciados, o que 

1 faz com que a queda da taxa de lucro seja urna tendencia. Os próprios capitalistas 

o criam políticas contratendenciais para frear essa queda, quer a partir da transferencia 
ico r f - i ' - i f 

o 

j de capitais para outros setores ou regioes menos desenvolvidas do país, demissoes em 

8 massa, desaquecimento da producao ou barateamento dos elementos do capital 

i constante, quer a partir da exportacao de capitais para países onde a produtividade é 

g menor e, por conseguinte, onde as taxas de lucro serao maiores16 (MARX, 2001, 

p.163). 

A partir do que foi observado, os gastos com C&T, que sao mais do que nunca 

parte do processo produtivo, parecem estar em urna contraditória relacao na qual os 

investimentos que inicialmente geram um aumento de lucro tornam-se, no longo 

prazo, o caminho para a diminuicao da taxa de lucro, e posteriormente da massa de 

lucro (Santos, 1983). No seio dos mecanismos expostos ácima, isso se deve em parte 

as características endógenas a esse modo de producao, mas também a popularizado 

do conhecimento tecnológico alcancado, confirmando o poder que sua detencao 

confere. 
16 Essa será a base fundamental para as formulacoes de Lénin sobre o imperialismo, que veremos mais 
adiante. 
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A vantagem competitiva inicial declina na medida em que os competidores 

tém acesso a inovacao produzida. Em um ambiente como esse a tecnología é, 

portanto, um elemento de diferenciacao e vantagem daquele grupo ou país que a 

detém perante os demais. Nesse sentido, retardar a sua popularizado torna-se 

fundamental, mas esbarra no interesse das empresas produtoras de tecnologia em 

venderem seus produtos a urna margem sempre crescente de clientes. Observa-se, por 

isso, a associacao dos centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico aos 

próprios grupos industriáis ou ao Estado conseguindo, assim, retardar, mas nao evitar, 

a difusao desse conhecimento17. 

"Prívate firms and national governments can and do attempt to slow down the 
international diffusion of the most advanced technologies at a moment when 

< achieving and maintainig control of technology and knowledge have become more 
Sj and more important as factors in economic growth and international competitiveness. 
g Thus, at the begining of the twenty-first century, the technological leaders (Japan, the 
§ United States, and Western Europe) attempt to restrict transmission of their most 
2, advanced technologies to foreign competitors and to protect their intellectual property 
$ rights, especially from the encroachment of developing countries" (Gilpin, 2001, 
S p.139). 
o 

ICO 

o 

j O avanco nessa área convida a pensar na relevancia do papel do Estado como 

8 ator fundamental do sistema internacional e a forte presenca de atores nao-estatais, 

i nesse caso as empresas privadas, como agentes ativos e interessados na ampliacao 

g dos mercados e dos investimentos no setor. Gilpin (2001) afirma que apesar da 

tecnologia estar remodelando as relacoes internacionais, o papel preponderante dos 

Estados é mantido, e mesmo fortalecido, como agente dinamizador do setor ao lado 

das empresas privadas. Conquanto esses dois atores tenham muitas vezes interesses 

divergentes, em se tratando de tecnologia, verificam-se maiores aproximares do que 

discordancias entre eles. Tal relacao, supoe-se, é explicada pelo caráter sensível e 

multifacetado da tecnologia que congrega aspectos político-estratégicos, mas 

também, económicos e comerciáis que interessam aos Estados e as empresas. Para 

17 Sobre a vinculacao dos institutos e centros de pesquisa as empresas. Ver: Morel (1979) p.15-17. 
Ainda que a autora nao trate da competitividade como motivacao desse movimento, apresenta 
argumentos interessantes sobre a génese dessa vinculacao, identificando um momento de integracao 
entre ciencia, técnica e industria compondo um sistema. 



39 

essas, o avanco tecnológico significa manutencáo da capacidade competitiva e 

inovacóes, o que depende também dos investimentos e políticas estatais para o setor. 

Do mesmo modo que para as empresas, o dominio tecnológico possibilita a 

valorizacao de um país frente aos demais, expressando um grau significativo de 

amadurecimento económico. Isso porque o aumento dos investimentos com 

tecnología dá-se para manter a valorizacao do capital quando os níveis de mais-valia 

absoluta auferidos apresentam sinais de limitacáo, em outras palavras, países em que 

o grau de exploracáo direta do trabalho é bastante elevado, gerando a necessidade de 

maiores investimentos em capital constante. Para além disso, a decisao pela aquisicao 

de know-how, indo além da simples absorcao de tecnologías prontas, sugere urna 

agenda política de desenvolvimento que prioriza o aumento da autonomía externa 

< relativa com a qualificacao nacional. O amadurecimento na área de C&T possibilita 

8 ainda a criacao de condicóes para o desenvolvimento interno num sentido mais 

I abrangente, através da utilizacao do conhecimento adquirido na producao, servicos e 

I saúde. Além disso, constituí urna base sólida para urna industria de defesa, quer 
s 
g pacífica, quer bélica, de acordó com os objetivos estratégicos pretendidos. 

'<> Consideramos, pois, que a relevancia assumida pela tecnología na producao 

1 capitalista incide ñas relacóes políticas entre os países, afetando-as. Isso advém da 

¿ percepcao das vantagens que a detencao desse conhecimento apresenta como recurso 

ó de poder e pelo incremento produtivo que possibilita. Tendo em vista a íntima relacao 

*" entre economía e política, Suzan Strange caracterizará a tecnología como expressáo 

de urna das quatro estruturas de poder da economía política contemporánea, a 

estrutura de conhecimento. 

Em um mundo profundamente dependente da ciencia e da tecnología, o 

conhecimento se torna urna importante fonte de poder para os Estados, por ser pré-

condicáo para a realizacáo de todos os demais projetos nacionais, do 

desenvolvimento económico ao poderío militar. Assim, converte-se em um recurso de 

poder cuja disseminacáo nao interessa aos seus detentares - majoritariamente PD, 

ainda que económicamente seja urna demanda do capitalismo em nivel global. Como 

será debatido nos itens 2.3.2.1 e 2.3.2.2 a forma de equacionar esse problema é a 

diferenciacáo entre tecnologías sensíveis, cuja cooperacáo quando há nao pressupóe a 
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transferencia de know-how, e as náo-sensíveis, área em que a cooperacáo, e mesmo 

transferencia de know-how em alguns casos, será desejável. 

Diante disso, para um país que almeje urna posicáo diferenciada no sistema 

internacional o dominio tecnológico tornar-se-á parte constitutiva do interesse 

nacional, demandando investimentos internos em pesquisa científicas que permitam o 

desenvolvimento de know-how tecnológico e posturas externas de defesa desse 

direito. Assumimos ser essa a posicáo brasileira consolidada no governo Lula. No 

item a seguir será debatida em pormenores a relacáo entre poder e conhecimento com 

base ñas proposicoes de Suzan Strange. 

2.3. 
Tecnología como urna dimensáo do poder ñas relacóes internacionais 
contemporáneas 

2.3.1. 
Suzan Strange e o debate sobre as quatro estruturas básicas de poder 
da economía política internacional. 

Segundo Strange, a economía política se edifica a partir de duas formas de 

poder: o poder estrutural e o poder relacional. Esse consiste em "the power of A to 

get to B to do something they would not otherwise do" (Strange, 1988, p.24), o que 

vai ao encontró da definicáo tradicional de poder feita pelos realistas. No ámbito 

internacional, todavía, considerando o aspecto competitivo que norteia a interacáo 

entre os Estados e empresas, é o poder estrutural que adquire maior relevancia. Esse 

defini-se como "the power to shape and determine the structures of the global 

political economy within which other states, their political institutions, their 

economic enterprises and (not least) their scientists and other professional people 

have to opérate" (grifou-se) (Strange, 1988, p. 24, 25). Nessa forma de poder está 

contida a capacidade de se ditar a agenda de debates, bem como os regimes 

internacionais, mas nao se resume a isso. "Structural power, in short, confers the 

power to decide how things shall be done, the power to shape frameworks within 

which states relate to each other, relate to people, or relate to corporate entreprises" 

(Strange, 1988, p. 25). 
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Seguindo essa pista, Strange define o poder estrutural como sendo composto 

nao de urna, mas de quatro estruturas correlacionadas, a saber, a de seguranca, a 

financeira, a de producao e a de conhecimento, nao havendo necessariamente 

prevaléncia de urna sobre as demais. Na base da imagem piramidal, formada por 

essas quatro estruturas, repousa a fonte de seu poder, que é a busca por deter a 

capacidade de estabelecer os fundamentos sobre os quais se edificarao as relacoes 

internacionais. 

"Thus, structural power lies with those in a position to exercise control o ver (...) 
people's security, especially from violance. It lies also with those able to decide and 
control the manner or mode of production of goods and services for survival. Thirdly, 
it lies - at least in all advanced economies, whether state-capitalist, prívate capitalist 
or a mix of both - with those able to control the supply and distribution of credit. 

< Fourthly and lastly, stuctural power can also be exrcised by those who posses 
^ kwoledge, who can wholly or partially limit or decide the terms of access to it. (...) 
S What is common to all four kinds of structural power is that the possessor is able to 
| change the range of choises open to others, without apparently putting pressure 
? directly on them to take one decisión or to make one choice rather than other. Such 
\ power is less 'visible'" (Strange, p 26, 31,1988). 

I 
£ Ainda que para o presente trabalho interesse a estrutura de conhecimento 
re 

I específicamente, urna brevíssima apresentacao das demais se faz conveniente. Antes 

V de entrarmos nesse debate, convém ressaltar que conquanto Strange nao considere a 

j? preponderancia de urna dessas estruturas sobre as demais, para nos, aquela ligada a 

^ producao recebe um peso maior. Como vimos, é da análise das relacoes de producao 

que conseguimos identificar os elementos que asseguram a centralidade alcancada 

pelo conhecimento científico-tecnológico como fonte de poder. 

2.3.1.1. 
Tres estruturas básicas de poder: de seguranca, de producao e 
financeira 

Por estrutura de seguranca na economia política, Strange considera a 

capacidade de determinado grupo em garantir a seguranca dos demais estabelecendo, 

dessa forma, a moldura na qual terao lugar as relacoes e escolhas dos demais 

individuos. Concomitantemente, o exercício desse poder concede aos seus detentores 

certas vantagens comparativas em relacao aos outros. Quando transposta para o nivel 
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sistémico, a provisao de seguranca incide sobre os atores estatais, definidos a luz da 

conceituacao webberiana - como detentores do monopolio e uso legítimo da forca -, 

sendo essa estrutura construida em torno das instituicoes do Estado. Mais ainda, a 

estrutura de seguranca na economia política internacional se estabelece na interacao 

entre os Estados, cada qual defendendo sua autoridade política e o monopolio 

legítimo da violencia dentro de suas fronteiras e, por vezes, para além délas. Desse 

modo, grande parte das ameacas a seguranca deriva dos conflitos de autoridade, isso 

é, dos conflitos sobre os limites da autoridade alheia sendo justamente esse aspecto a 

maior flaqueza dessa estrutura (Strange, 1988, p.45 et. seq.). 

Diferentemente da estrutura de seguranca, cuja definicao está em 

conformidade com o debate realista, aquela de producao vai ao encontró do debate 

< propriamente económico, sendo edificada a partir das relacoes económicas mais 

8 simples. Por definicao, ela caracteriza-se por ser "what creates the wealth in a 

I political economy (...) it is about how people at work are organized and what they are 

I producing" (Strange, 1988, p.62). Segundo Strange, poder e producao estao 
£3 r o v o ' > x - / o o ' x - r z 

g intimamente ligados, de tal modo que as mudancas ñas relacoes de poder entre os 

| grupos numa dada sociedade se materializam em subseqüentes transformacóes na 

1 producao, na sua organizacao e beneficiarios. Do mesmo modo, mudancas na 

¿ estrutura de producao afetam (transformando) as relacoes sociais de poder. Strange 

ó identifica dois momentos de mudanca dessa natureza nos últimos dois séculos. A 

*" primeira foi a dinamizacao do modo de producao capitalista e sua popularizado para 

além dos limites da Europa ocidental, e a segunda, mais gradual, caracterizou a 

passagem de urna estrutura de producao voltada para o mercado interno, para outra, 

voltada para o mundial. Em outras palavras, um processo de internacionalizacao da 

producao cujo ator principal foram os EUA (Strange, 1988, p.62, 63). 

A estrutura financeira pode ser descrita como o poder de criar e conceder 

créditos. Ela comporta dois aspectos fundamentáis que sao: a estrutura de economia 

política de criacao de crédito, partilhada entre governos e bancos; e o sistema 

monetario, que é determinado pelas políticas governamentais e pelo mercado. Em 

síntese, essa estrutura pode ser definida como "the sum of all the arrangements 

governing the availability of credit plus all the factors determining the terms on which 
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currencies are exchanged for one another" (Strange, 1988, p.88). Pela própria 

característica das operacoes que comporta, tal estrutura é simultáneamente o resultado 

de um sistema global e das políticas específicas de cada governo local, e nesse 

sentido, ao mesmo tempo em que extravasa, reafirma as fronteiras nacionais. 

Apesar de Strange considerar a íntima relacao entre as quatro estruturas de 

poder, a financeira possui um peso maior em suas análises. Isso porque a concessao 

de crédito é vista por ela como a forca motriz para o desenvolvimento dos Estados no 

século XIX. Do mesmo modo, as mudancas produzidas nesse sistema ñas décadas 

subseqüentes, já adentrando o século XX, foram largamente responsáveis pelas 

transformacoes na dinámica de relacoes e distribuicao de forca entre os Estados. 

2.3.1.2. 
6 O conhecimento como quarta estrutura de poder 
C\l 

| De acordó com o que foi apresentado anteriormente, as estruturas de 
J seguranca, de producao e financeira caracterizam-se pela capacidade de um grupo ou 
"5 
;a Estado em prover os demais nesses aspectos. Diferentemente, a estrutura de 
,8 conhecimento pode ser definida pela capacidade de negar ou controlar o acesso a essa 
re 

| fonte de poder. "Knowledge structure determines what knowledge is discovered, how 
¡5 

V it is stored, and who communicates it by what means to whom and on what terms" 

¡? (Strange, 1988, p.117), sendo constituida pelo conjunto de normas, crencas e valores 

Ü! de urna sociedade. 

Com a transformacao sofrida na estrutura de conhecimento vigente na Idade 

Media para aquela que se consolida definitivamente no século XIX, a ciencia e a 

tecnología tornaram-se duas fontes importantes de poder. Isso porque as crencas 

dessa sociedade passam a estar orientadas pela valorizacao dos recursos materiais aos 

quais ciencia e tecnología estarao associadas como promotoras. Nao gratuitamente, a 

centralidade assumida pela ciencia e tecnología ñas relacoes de poder se dá no seio da 

I Revolucao Industrial, marco definitivo da consolidado do modo de producao 

capitalista como dominante. É a partir daí que sao constituidas as crencas em torno da 

valorizacao do que é material. Dado que o poder estrutural atua de forma indireta, 

tendo como propriedade a capacidade de estabelecer as bases sobre as quais os 
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Estados atuaráo, o dominio de C&T será um instrumento valioso para a aquisicao de 

poder na contemporaneidade. 

De um modo geral, o conhecimento pode ser caracterizado por sua 

intangibilidade e por ser, históricamente, em si mesmo, um bem público apropriado 

por grupos específicos como instrumento de dominacao, conferencia de status social 

e autoridade. A exemplo, tem-se o papel dos escribas no antigo Egito, a Igreja na 

Idade Media e mesmo os sacerdotes ñas civilizacoes pré-colombianas. Como bem 

público, o conhecimento é o resultado em constante movimento das relacoes sociais 

acumuladas por séculos de historia. Como instrumento de dominacao, contudo, 

remete áquele que o compilou, organizou e interpretou de forma a fazé-lo adquirir um 

determinado sentido compreendido e aceito pelos demais, mas que carrega a 

< intencionalidade de apontar para urna direcao, ao criar os fundamentos sobre os quais 

8 o restante da sociedade se ordenará. Na base dessa dinámica está o reconhecimento 
C\l 

I pelo grupo de que um dado individuo - ou conjunto de individuos - tem legitimidade 
I para portar e difundir tal conhecimento. 
s 
g A passagem da Idade Media para a Renascenca é marcada por urna mudanca 

| no locus de conhecimento. Este, de transcendente passa a imánente num longo 

1 processo de laicizacáo da sociedade moderna que séculos a frente seria acompanhado 

¿ pela perda da centralidade política da Igreja. A partir desse período, o conhecimento, 

ó para além de tradicáo, historia ou conjunto de normas e valores provenientes das 

*" relacoes sociais cotidianas, torna-se ciencia. Essa mudanca é considerada por Strange 

como urna mudanca na estrutura de conhecimento que, por incutir na sociedade 

nascente um novo modus vivendi, caracteriza também urna mudanca ñas relacoes de 

poder no seio da mesma. Para a autora, portanto, nem toda mudanca na estrutura de 

conhecimento gera urna mudanca ñas relacoes de poder, a nao ser quando aquela 

inaugura novos valores e normas que estabeleceráo as bases para que novas relacoes 

sociais se edifiquem. 

A concomitancia dessas duas transformacoes ocorre com a Revolucáo 

Francesa. Nao gratuitamente, tratou-se de urna mudanca abrupta e violenta, cuja base 

foi a perda de poder de um grupo orientado pela tradicáo, e a aquisicao desse por 

outro grupo, identificado com o novo. Forzosamente, os defensores do Antigo 
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Regime e os defensores da revolucao - parafraseando Tocqueville (1989) - nao 

estavam hitando por conhecimento diretamente, mas pela capacidade de controlar os 

mecanismos através dos quais essa e as outras estruturas de poder fluiriam. 

No século XIX, observa Strange, o conhecimento laico, a ciencia, passa a 

operar em conformidade direta com o Estado e o mercado, "science was the servant 

of both. Each of major technological advances of the nineteenth century served both 

to expand the market and to enlarge the possibilities of enhanced power for the state" 

(Strange, 1988, p.122). Nesse momento, consolida-se definitivamente um novo 

sistema de crencas no qual os recursos materiais passam a ser o principio ordenador, 

sendo a ciencia identificada com a promocao de tais valores. Estando ela diretamente 

associada ao Estado e ao mercado, o reconhecimento das benesses que traz conferiam 

< poder a esses dois atores. 

8 Analisadas as transformacoes na ordem mundial no século XX e 
C\l y 

I reconhecendo a amplitude de alcance dos avancos tecnológicos, pode-se dizer que de 

I todas é a estrutura de conhecimento que mais rápidamente tem sofrido alteracoes. Se, 

g por um lado, é precoce a conclusao de que se está vivendo urna nova transformacao 

| nessa estrutura, por outro, observa-se alguns dos efeitos que causou ñas demais 

1 estruturas, repercutindo ñas relacoes internacionals contemporáneas. 

¿ As inovacoes tecnológicas otimizaram a conexao entre os mercados nacionais 

ó em um único mercado global, diminuindo os custos de transportes e ampliando os 

*" veículos de comunicacao entre vendedores e consumidores. Essas mudancas incidem 

diretamente sobre a estrutura de producao, nao só sobre sua operacionalizacao, mas 

também sobre suas próprias relacoes. "Fewer people work on factory floor, on farms, 

in mines, steelmils or shipyards, and more work in offices in front of computers and 

word process" (Strange, 1988, p.127). Essa especializacao da mao-de-obra demanda 

investimentos estatais e privados na capacitacao de recursos humanos, o que esbarra 

ñas limitacoes económicas existentes nos PED. Assim, ainda que se observe urna 

integracao maior dos mercados, as assimetrias internacional s permanecem 

acentuadas, estando parte do motor dessa mudanca ñas escolhas políticas feitas pelos 

governos desses países. 
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Com relacáo as empresas, Strange observa o aumento dos investimentos 

próprios em desenvolvimento de pesquisas com vistas a capacitacao tecnológica. 

Como vimos, na base das relacoes de producao está a valorizacáo do capital, que 

passa pela sobrevivencia a competicao no mercado. Tal feito, contudo, demanda um 

diferencial nos produtos e no processo produtivo, que é dado também pela tecnología 

empregada. 

Quanto mais tempo a difusao do novo conhecimento demorar tanto maior será 

a vantagem comparativa de urna empresa. Assim, verifica-se um aumento da 

concentrado do conhecimento no seio das próprias empresas, que vai dos 

investimentos em pesquisa, análises das preferencias do mercado que se pretende 

atingir, até o cálculo dos custos de insercáo da nova tecnología ao processo produtivo. 

< No caso dos Estados, tem-se o mesmo movimento de concentracáo desse recurso 

8 como forma de manter o poder e as vantagens em relacáo aos demais, sobretodo, em 
CM r e y » » 

I se tratando de tecnologías sensíveis. 

I Sendo, portanto, o conhecimento urna fonte de poder, no atual estágio de 

g desenvolvimento económico em que a ciencia é convertida em forca produtiva, a 

| disputa por seu dominio, como antes, estará associada a busca pelo controle dos 

1 mecanismos através dos quais ele é produzido, organizado e difundido. Como fonte 

¿ de poder estrutural, a tecnología será objeto de disputa entre os Estados. Na atual 

ó ordem internacional, sua possessáo significa para urna potencia dominante a 

*" perpetuacáo do atual estado de coisas, porque atua como freio ao desenvolvimento 

interno e aumento da autonomia relativa dos demais países. Nesse sentido, cabe 

utilizar-se do poder estrutural já possuído para desestimular ou frear os PI na 

aquisicáo desse recurso. A principio, a vantagem está ñas máos daqueles países que, 

por possuírem além desse, os outros recursos de poder estrutural, dispóem de 

mecanismos para estabelecer as bases sobre as quais os demais Estados definiráo suas 

preferencias. No caso nuclear, referimo-nos diretamente aos regimes de nao 

proliferacáo de armas nucleares e materiais correlatos. 

Vale destacar que apenas posturas políticas nao sao suficientes para frear a 

difusao desse recurso, pois o próprio desempenho da ordem económica mundial 

depende da sua descentralizacáo. Observa-se, contudo, que essa percepcáo faz parte 
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do cálculo estratégico das potencias dominantes, que irao trabalhar para a 

popularizado dos beneficios daquelas tecnologías náo-sensíveis e mesmo incentivar, 

via cooperacao, o desenvolvimento do know-how em alguns países cujo 

amadurecimento económico já comporte internamente esse tipo de investimento. 

Paralelamente, ñas áreas estratégicas, a postura será diametralmente oposta e as 

economías dominantes trabalharáo para a perpetuacáo das hierarquias internacionais 

poder. 

2.3.2. 
Tecnología como aspecto de diferenciacáo entre os países 

2.3.2.1. 
Tecnologías náo-sensíveis 

< 
i Segundo o relatório do InterAcademyCouncil18, a lacuna económica existente 
C\l 

| entre os PD e PED se expressa também quando o tema é o conhecimento científico. 
J Estima-se que 80% da populacáo mundial nao contribuí, por privacáo, a producáo 
"re 

;a desse conhecimento, estando também a margem do consumo da tecnología 
,8 proveniente. Em parte, ampliar o acesso dessa populacáo residente, em sua maioria, 
o 
co 

i nos países em desenvolvimento, é parte do cálculo utilitario dos países 

V industrializados que visam ao aumento da seguranca de seus cidadáos via diminuicáo 

i? das deficiencias existentes ñas demais sociedades. Nesse caso, tratar-se-ia de pensar 

Ü! na melhoria da qualidade de vida dessa populacáo, via generalizado do 

conhecimento científico, como mais um dispositivo para a reducáo de suas 

instabilidades político-sociais internas que repercutem direta ou indiretamente 

naqueles países (IAC, 2004, p.20). 

Por outro lado, a crescente instabilidade na política mundial, verificada com 

os conflitos bélicos das últimas décadas e recrudescida pelos atentados de 11 de 

setembro de 2001, criou argumentos para a segmentacáo e classificacáo das 

tecnologías que podem ser transferidas e aquelas cujo dominio deve ser de poucas 

potencias, mantendo-se assim as assimetrias de poder. Diante disso, no que se refere á 

C&T, emergem tres categorías de países, a saber: a dos países de C&T ayancada, ou 

18 A nao ser quando houver mencao contraria, todos os dados desta secao terao como fonte esse 
relatório. 
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de fronteira; a dos países de C&T proficiente; e a dos países de C&T deficiente (IAC, 

2004, p.31). Em números, essas assimetrias se traduzem da seguinte forma: em 

media, 3% do PIB nos países de alta renda sao gastos em pesquisa e 

desenvolvimento, ao passo que nos países de media renda esse percentual varia entre 

1 e 2%.19 Há, nos primeiros, urna media de 3.281 cientistas e engenheiros por milhao 

de habitantes, ao passo que nos segundos essa razao é de 788 por milhao de 

habitantes. No que se refere a concessao de patentes a cidadaos dos países de renda 

alta, essas chegam a 346 por milhao de habitantes, e se limitam a dez nos países de 

renda media20. 

Os indicadores sócio-económicos apresentados pelo IAC reforcam essas 

desproporcoes e evidenciara urna outra lacuna, doméstica, que consiste, por um lado, 

< no número ainda pequeño de recursos humanos nos países de rendas media e baixa e, 

8 por outro, no seu pouco acesso aos veículos de comunicacao e informacao como 

I telefones, computadores e Internet. Tendo por base a década de 1990, as matrículas 

I no curso superior nos países de alta, media e baixa renda foram, respectivamente, de 

E 58, 15 e 5% da populacao com a escolarizacao necessária. Nos países de alta renda, 

| há 592 linhas telefónicas por mil habitantes, ao passo que nos países de rendas media 

1 e baixa essa proporcao é, respectivamente, de 152 e 30 por mil habitantes. No que se 

¿ refere ao número de computadores pessoais, sao 430 por mil habitantes nos países de 

ó alta renda, 35 nos de media renda e apenas seis nos de renda baixa (IAC, 2004, p.21, 

*" 22). 

A desigualdade dessas particoes, que acompanha aquelas político-económicas, 

contribuí para a perpetuacao das relacóes de poder existentes no sistema 

internacional. A popularizacao parcial do acesso a tecnología pode contribuir para a 

memoria da qualidade de vida dos 80% excluidos, mas nao questiona a distribuicao 

de forcas entre os países, pois o know-how permanece, com algumas excecóes, 

concentrado nos países de C&T ayancada ou ñas empresas privadas ali sediadas. 

Assim, os países em desenvolvimento mantém-se em atraso científico e tecnológico 

u Os dados fornecidos pelo IAC tém como base números referentes a 1999, o que numa análise 
detalhada país a país pode apresentar defasagens emrelacao aos atuais investimentos para o setor. Ver: 
IAC, (2004), p. 21. 
20 A ausencia de alguns dados sobre os países de renda baixa, ou desenvolvimento tardío, se justifica 
por sua pouca significancia estatística. 
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sendo importadores dessa materia, o que incide de maneira prejudicial sobre suas 

economias e em sua projecao internacional. 

No caso brasileiro sugerimos que, no governo Lula, os investimentos com 

pesquisa científica sao considerados como parte estrutural da política nacional de 

desenvolvimento21. De um modo geral, representa incremento industrial, a 

possibilidade da reducao das importacoes de bens e servicos e a ampliacao e 

qualificacao dos recursos humanos. Internacionalmente, qualifica o país como 

parceiro ñas áreas passíveis de transferencia tecnológica, como a da informacao e 

combustíveis alternativos. Do ponto de vista estratégico, o investimento em C&T vai 

ao encontró da ampliacao da autonomía nacional em áreas náo-susceptíveis a 

transferencia tecnológica, como a nuclear, espacial e de defesa. 

< Temos, portanto, que a detencáo de tecnología é um aspecto fundamental para 

8 um país cuja posicáo ocupada no sistema internacional seja inferior a almejada. Nem 

I só de poderío bélico se faz urna potencia, mas de conhecimento aplicado e capacidade 

I interna para desenvolvé-lo e/ou absorvé-lo. Nesse sentido, torna-se mister a 
3 

g incorporado dessa dimensáo ao interesse nacional como materia defendida pelos que 

| a possuem ou a desejam. Os países de C&T proficiente, como o Brasil, sao os que 

1 com maior énfase buscam a capacitacáo no setor, o que vai ao encontró das próprias 

¿ necessidades de seus ritmos de desenvolvimento económico. 

ó A tecnología caminha ao lado e como resposta a demanda por producáo. Do 

*" ponto de vista político-estratégico, esse know-how pode significar a possibilidade de 

ascender ao grupo dos países de C&T ayancada. Contudo, será o nivel de 

sensibilidade da materia em questáo que definirá os graus de restricáo internacional a 

sua popularizado, influenciando o grau de empenho necessário aos países em 

desenvolvimento que almejam adquiri-la. 

É justamente nesse caso que se insere a tecnología nuclear. A dualidade 

implícita a essa materia intensifica os mecanismos para seu controle, que váo de 

acordos assimétricos a criacáo de regimes internacionais altamente restritivos que 

¿1 Voltaremos com mais detalhes a esse debate no capítulo 5. Sobre a importancia estratégica da 
ciencia e da tecnologia para o governo Lula, ver: Relatório de Gestao do Ministerio da Ciencia e 
Tecnologia (MCT) 2003-2006. 
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incidem nao só sobre os usos bélicos dessa tecnología, mas também sobre seus usos 

pacíficos. 

2.3.2.2. 
Tecnología sensível: Nuclear 

Pode-se dizer que a chamada Era Atómica teve seu marco inicial em 1938, 

com a descoberta da fissao nuclear pelos químicos Otto Hahn e Fritz Strassman. Em 

dezembro desse ano, publicavam na revista alema Naturwissenschaften a 

comprovacao de que era possível obter grande quantidade de energía através da fissao 

do uranio por néutrons. No ano seguinte, os pesquisadores Fréderic Juliot, Hans 

Halban e Lew Kowarski descobriram que a cada fissao do uranio 235 (U235) eram 

liberados, além da energía, outros tres néutrons, o que tornava possível urna reacao 

i em cadeia (Oliveira, 1999, p.25). Estavam dadas as condicoes científicas para a 
co 
C\l 

| criacao de um artefato bélico explosivo de larga escala, o que despertou o interesse 
J político de diversos países, dentre eles os EUA e a Alemanha. 
"5 
;a Num contexto de guerra, e sendo a construcao de urna arma de destruicao em 
,8 massa urna possibilidade real e urna questao de tempo, o presidente Franklin 
o 
co 

i Roosevelt, em 1941, determinou a aceleracao dos trabamos para seu alcance. Vale 

V dizer que tanto no caso alemao, quanto no caso americano, as empresas privadas 

i? tiveram ampia participacao quer na construcao de reatores ou no fornecimento de 

Ü! materiais fundamentáis, quer no incremento das pesquisas. Aínda em 1941, nos 

laboratorios da General Electric, Robert Oppenheimer22 fazia a primeira tentativa de 

calcular a quantidade exata de U235 para a fabricacao de urna bomba atómica. Em 

setembro de 1942, o Projeto Manhattan, que concentrava os trabarnos em torno da 

construcao do artefato nuclear, passava para o controle do Exército23. As pesquisas e 

testes em curso deveriam culminar com a criacao de urna bomba de uranio e outra de 

plutonio lancadas sobre Hiroshima e Nagasaki, respectivamente, em agosto de 

22 Robert Oppenheimer, considerado o pai da bomba atómica, esteve á frente do Projeto Manhattan 
que viabilizou a construcao da mesma. Descendente de judeus, nasceu em abril de 1904, em Nova 
lorque, falecendo em fevereiro 1967, aos 62 anos, de cáncer na garganta (Oliveira, 1999, p.29). 
23 Tal Projeto reuniu cerca de 539 mil pessoas entre engenheiros, dentistas e trabalhadores e consumiu 
cerca de dois bilhoes de dólares (Oliveira, 1999, p.30). 
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194524. Nos anos subseqüentes, Rússia, Franca, Inglaterra e China fizeram testes 

atómicos conformando o restrito grupo de países detentores desse armamento25. 

Pouco mais de 20 anos após Hiroshima e Nagasaki, que demonstraram o 

potencial de destruicao da energia nuclear, o mundo assistiu a criacao do TNP, cujo 

objetivo era conter a disseminacao de armas atómicas, ao mesmo tempo em que 

promovería um processo de desarmamento daquelas potencias reconhecidas como 

nucleares. Desde a sua origem, o TNP mostrava-se desigual imprimindo aos países 

nao detentores de armas nucleares, e signatarios do acordó, urna serie de restricoes e 

normas de conduta que, em linhas gerais, giravam em torno da fiscalizacao das usinas 

de producao de tal energia por técnicos da entao criada AIEA, bem como das demais 

instalacoes que manipulavam o uranio enriquecido. Para os países que possuíam 

< armas nucleares as exigencias eram, principalmente, as do desarmamento, que jamáis 

8 foram postas em prática. 

I Apesar das intencoes presentes ñas linhas do Tratado em assegurar urna 

I utilizacao estritamente pacífica da energia nuclear, o TNP deixava transparecer o 

g objetivo dos Estados detentores de armas nucleares em evitar a ascensao de novas 

| potencias, o que, em tese, diminuiría os riscos de novas catástrofes atómicas, mas 

1 fundamentalmente manteria restrito o número de potencias determinantes na política 

¿ nuclear mundial. Nao gratuitamente, os mesmos países "autorizados" pelo TNP a 

ó possuírem armas nucleares sao aqueles que detém um assento permanente no 

*" Conselho de Seguranca da ONU (CS-ONU). 

As mudancas ocorridas na Guerra Fría e após seu término, somadas as 

transformacóes de ordem doméstica no Brasil, foram decisivas para o posicionamento 

nacional frente a esse regime. Ao longo dos anos de ditaduras militares, o TNP foi 

reiteradamente associado ao congelamento do poder mundial e a perpetuacao das 

assimetrias entre os grupos de países "autorizados" e "nao-autorizados" a possuírem 

24 Em 06 de agosto de 1945 os EUA lancaram sobre Hiroshima a bomba de U235, balizada com o 
nome de Little Boy. Tres dias depois, em 09 de agosto de 1945 era lancada a bomba de plutonio 
intitulada Fat Boy sobre Nagasaki. A estimativa de mortes produzidas foi de duzentos mil em 
Hiroshima e cem mil em Nagasaki. Todavía, o número real de vítimas nunca foi conhecido. 
25 A primeira bomba atómica detonada pela Rússia foi em 1949. Em 1952, Franca e Inglaterra 
explodiram suas bombas, seguidas pela China, que realizou seus primeiros testes em 1964. Segundo 
dados da Agencia Internacional de Energia Nuclear, Israel, Paquistao e India sao detentores defacto de 
armas nucleares. Libia e Ira sao considerados países suspeitos de possuírem tais artefatos nao-
declarados. Ver: www.iaea.org. 

http://www.iaea.org
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armas nucleares (Lafer, 1999, p. 132). Tratava-se de um período, como vimos, 

dividido entre dois arranjos de poder, um político-militar - bipolar - e outro 

institucionalizado - multipolar. Independentemente disso, a posicao dos PED 

permanecía subordinada e suas vozes pouco ecoavam. Para urna ditadura militar, 

aderir nesse momento a um regime como o TNP simbolizava o encerramento do 

Brasil em urna posicao inferior na ordem internacional (Arthou, em entrevista). Essa 

postura manteve-se no governo Geisel e foi, de certa forma, reforcada pela ampliacao 

da parceria no setor nuclear e a assinatura do acordó com a República Federal Alema 

(RFA), ainda que na prática tal acordó nao tenha conduzido o Brasil ao alcance do 

sonhado know-how tecnológico na área. 

No governo Sarney, em que pese o empenho em recuperar a credibilidade 

< internacional do país, o TNP permaneceu marginalizado como um acordó assimétrico 

8 e impositivo. Á época, a comprovacao de que as intencoes brasileiras visavam o 

I desenvolvimento nacional, e nao urna mudanca no padrao de comportamento externo 

I rumo a um perfil belicoso, pode ser verificada na aproximacao com a Argentina e na 

g reformulacao da Carta Constitucional. O Brasil se mantém fora do TNP por mais 

| alguns anos, mas já havia assinado anteriormente, com a Argentina, o Acordó 

1 Bilateral de Cooperacao e Nao-Proliferacao (1991). Era criada, neste momento, a 

\ Agencia Brasileiro-Argentina de Controle e Contabilidade (ABACC) que, em 

ó conformidade com as demandas internacionais, fiscalizava e controlava as questoes 

°~ concernentes a energía nuclear nesses dois países. Nao tardou para que Brasil, 

Argentina, ABACC e AIEA assinassem um acordó cujo objetivo era trabalhar em 

conjunto. Este Acordó, conhecido como Quadripartite (assinado em dezembro de 

1991, mas que só entrara em vigor em 1994), ajustava os termos da cooperacao entre 

as partes salvaguardando os interesses específicos de cada urna. 

Foi somente durante os anos de governo FHC que o Brasil passou a ser 

signatario do TNP - mas nao de seu Protocolo Adicional -, menos pela necessidade de 

se ajustar as normas internacionais de utilizacao da tecnología nuclear e mais pelo 

interesse em reafirmar sua conformidade com os valores propagados, naquele 

momento visando urna vaga permanente no Conselho de Seguranca da ONU 
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(Bandeira, 2004). No governo Lula, a trajetória acumulada apresenta-se como mais 

um aspecto que depoe a favor dos objetivos pacíficos do país frente ao tema. 

Mas a tecnología nuclear nao é somente um sinónimo de armas de destruicao 

em massa, tendo significativas utilizacóes sócio-económicas que justificara a 

importancia de sua aquisicao. A mais importante délas, como já mencionado, é seu 

potencial na geracao de energía elétrica ou combustível, sobretudo em um momento 

em que a diversificacao das fontes energéticas se faz necessária. 

Antes de a energía nuclear alcancar o status e relevancia atual, o carvao e o 

petróleo apresentaram-se como as grandes fontes de energía no mundo. A descoberta 

da nuclear nao diminuiu a importancia desses dois "ouros negros" da economia 

mundial, mas incrementou as disputas energéticas no ámbito internacional. Mais do 

< que ser possuidor de grandes reservas de uranio, a obtencao de energia nuclear 

8 demanda aos Estados desenvolvimento tecnológico e científico, o que impulsiona os 

I programas de pesquisa naqueles países que, além de potencias políticas e económicas, 

I almej am obter a posicao de potencia nuclear, aínda que pacífica. 

g Do ponto de vista político e militar, o dominio dessa tecnología constituí urna 

| arma estratégica na busca por urna posicao relevante ñas relacóes internacionais. Do 

1 ponto de vista económico, a energia nuclear mostra-se mais barata e eficaz do que as 

¿ outras fontes conhecidas pelo homem. Todavia, nesse caso as leis de mercado que 

ó orientara as negociacóes em torno do carvao e, principalmente, do petróleo somam-se 

*" a forte intervencao e controle estatais, além da necessidade de criacao de regimes 

internacionais específicos a orientar e fiscalizar a extracáo, producao e difusao desta 

energia. 

Para além disso, o aproveitamento nuclear faz-se sentir também na 

agricultura, industria, pesquisa e meio ambiente e medicina. No caso brasileiro, na 

área de saúde, sua principal contribuicao sao os radiofármacos. Trata-se da associacao 

dos radioisótopos, como iodo-131, a substancias químicas, os fármacos. Estes sao 

injetados ao corpo humano, possibilitando a realizacáo de exames como ressonancias 

e tomografias, e empregados no tratamento de doencas como o cáncer. Na pesquisa e 

meio-ambiente, os radioisótopos sao utilizados entre outras coisas, na verificacáo e 

acompanhamento do metabolismo das racóes para a alimentacáo de animáis, na 
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analise da infiltrado de agua no solo, na esterilizacao do lixo e na medicao de 

poluentes. Na industria, a tecnología nuclear é utilizada na melhoria da qualidade de 

producao. Ela é aplicada, por exemplo, na industria de papel, para a medicao de 

espessura das folhas garantindo a competitividade do produto no mercado externo, e é 

utilizada na industria de bebidas, no enchimento de vasilhames. Auxilia na 

identificacao de vazamentos e mau funcionamento na industria química, faz-se 

presente na exploracao de petróleo, mapeando o perfil do solo, além de servir na 

esterilizacao de materiais (Goncalves; Almeida, 2005, p. 40,41)26. 

O grau de conhecimento científico que sugere e a dualidade implícita a 

materia sao as questoes subjacentes a todas as aplicacoes e alcances da tecnología 

nuclear, ainda que os objetivos almejados sejam inteiramente pacíficos. No que se 

< refere a dualidade da materia, o controle sobre a difusao da tecnología nuclear 

8 comporta o peso da experiencia histórica de duas bombas atómicas, além de ser urna 

I das características mais marcantes da distribuicao de poder no sistema internacional. 

I Para além dos cinco detentores "legítimos" de armas atómicas, qualquer outro 

_? país que opte pelo desenvolvimento nessa área esbarra ñas pressóes e restricóes 

| internacionais, precisando demonstrar o caráter idóneo das próprias pretensóes, 

1 inspirando a confianca dos demais. A adesao aos regimes, a assuncao de posturas 

¿ internas, tais como as tomadas pelo Brasil no governo Sarney, aspectos geopolíticos e 

ó a trajetória político-militar de um país podem ser mencionadas como exemplos que 

*" contribuem para o aumento ou diminuicao da confianca internacional de que os 

objetivos pretendidos em materia nuclear, ainda que se defenda a aquisicao de know-

how, nao estao relacionados a urna postura bélica e nao ameacam a ordem 

internacional estabelecida. 

Paralelamente, como vimos com Strange, o conhecimento é urna fonte de 

poder exercido pela negacao que afeta e pode alterar as demais relacóes de poder 

entre os Estados. Nos casos pacíficos da tecnología nuclear, ela sugere um acentuado 

grau de amadurecimento científico de um país, além de evidenciar um projeto político 

26 Para saber mais sobre a utilizado dos radioisótopos ñas áreas mencionadas, o emprego, materiais 
utilizados e técnicas numa linguagem acessível, ver: 
http://www.cnen.gov.br/pesquisa/apl_nuc_area_medica.asp, 
http://www.cnen.gov.br/pesquisa/apl_nuc_meio_ambiente.asp, 
http://www.cnen.gov.br/pesquisa/apl_nuc_ind_agric_alim.asp. 

http://www.cnen.gov.br/pesquisa/apl_nuc_area_medica.asp
http://www.cnen.gov.br/pesquisa/apl_nuc_meio_ambiente.asp
http://www.cnen.gov.br/pesquisa/apl_nuc_ind_agric_alim.asp
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nessa direcáo, que se expressa nos investimentos em recursos humanos, máquinas, 

pesquisas. Nesse sentido, pode ser um indicativo de urna trajetória rumo ao aumento 

da autonomia relativa de um país no setor. Isso significa a possibilidade de produtos 

mais competitivos externamente, porque capazes de cumprir com os padroes do 

mercado internacional, bem como a diminuicao da importacao de tecnologias e 

produtos. Para os países de fronteira tecnológica, a pretensao dos países proficientes 

em ascenderem é vista como urna ameaca as suas reservas de mercado, aumentando o 

número de competidores e diminuindo as assimetrias entre esses e urna possibilidade 

de alargamento no número de potencias influentes na política internacional. 

2.4 
Competicáo como paño de fundo da economía política internacional 

< 
i Vimos que o avanco no processo produtivo é urna necessidade endógena ao 
C\l 

| modo de producao capitalista, e que, no século XX, a tecnología se apresentou como o 
J principal instrumento para o alcance dessa produtividade. Todavía, esse processo nao 
"5 
;a ocorre por meio de determinismo económico, mas é movido e direcionado pelos 
,8 interesses dos Estados e das empresas. Gilpin observa que essas, junto as instituicóes 
o 
co 

i estatais, constituem um sistema político-económico nacional que fundamenta o 

V desenvolvimento de um país e que é guiado pelos objetivos económicos que ele visa 

i? alcancar (Gilpin, 2001, p. 130). Nesse sentido, os avancos e inovacóes tecnológicas 

Ü! estao intimamente relacionados as preferencias e possibilidades de cada sistema 

económico nacional, o que se materializa no interesse nacional defendido. Contudo, 

em um ambiente de competicáo externa entre economías nacionais, os PD tendem a 

utilizar seus recursos de poder e sua posicao no sistema internacional para ditar o 

quanto possível urna especializado do trabalho entre os Estados ainda que, como 

vimos no item 2.3.2.2., haja em alguns casos interesse em promover a popularizado 

de determinadas tecnologias prontas. Assim, asseguram as vantagens comparativas 

que possuem ao mesmo tempo em que mitigam a realizacao dos interesses daqueles 

PED que objetivara urna melhor colocacao internacional. 

Num primeiro olhar, a assertiva de Gilpin parece conduzir o leitor a pensar 

sobre urna estática divisáo internacional do trabalho, aos moldes das formulacóes 
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produzidas pelos autores da teoría da dependencia27. Todavía, na base de suas 

análises repousa urna compreensao dinámica da economia política internacional, 

caracterizada por movimentos de ascensao e declínio relativo de potencias. Dessa 

proposicao, Gilpin (2001) deriva a hipótese de que as relacoes entre os Estados sao 

pautadas pela competicao e busca por novos recursos de poder, dentre os quais figura 

a tecnología. O autor observa que como medida para frear seu declínio, os PD e, 

sobretudo, a(s) poténcia(s) hegemónica(s) criam mecanismos que freiam a aquisicao 

de poder pelas novas potencias em ascensao, tais como sancoes económicas e regimes 

internacionais restritivos. Salienta, contudo, que a dinámica dessas relacoes nao 

depende somente do jogo de forcas políticas, estando intimamente relacionada aos 

mecanismos internos da economia capitalista que impulsionam o desenvolvimento 

dos países. 

Muito antes de Gilpin, e partindo de urna ontologia absolutamente distinta28, 

Vladimir Lénin formulava urna teoría sobre o movimento de potencias na chamada 

fase imperialista de desenvolvimento do capitalismo. Em que pese o fato de Gilpin29 

e Lénin30 apontarem para direcoes opostas - o primeiro teorizando sobre a 

estabilizacao do sistema internacional por urna potencia hegemónica, e o segundo 

sobre as possibilidades de superacao dialética daquele modo de producao vía 

27 De modo geral, os autores da chamada teoría da dependencia consideram o sistema internacional 
divido em categorias económicas de países, o que chamam de divisao internacional do trabalho. A 
primeira délas é composta pelas economias desenvolvidas, chamadas de centro, responsáveis pelo 
delineamento do sistema internacional de acordó com os seus próprios interesses. Sao os países de 
capitalismo desenvolvido e também os Estados que ditam a agenda da política internacional. A 
segunda categoría de países, que compreende os países subdesenvolvidos, pode ser subdividida em 
outras duas. A dos países subdesenvolvidos exportadores de materias-primas, a periferia, e a dos 
subdesenvolvidos com urna pauta de exportacao mais diversa que compreende manufaturados de baixo 
valor agregado, a semi-periferia. Fundamentalmente, o que dizem esses autores - dentre os quais há 
diferenciacoes substanciáis - é que as élites do centro impoem urna dinámica de relacoes que impede o 
desenvolvimento dos demais a um ponto em que possam superar ou se equipar as primeiras. Isso 
porque dependem para o seu crescimento daqueles produtos e infra-estrutura produzida no centro e, 
mesmo quando as industrias migram para essas regioes, os lucros auferidos retornam para as matrizes 
no centro. As élites dos países centráis e aquelas que se desenvolvem ñas periferias e semi-periferias 
trabalham para a perpetuacao dessas relacoes, que se materializam numa estrutura sistémica 
cristalizada. Para urna discussao aprofundada do tema, ver: Cardoso e Falleto (1979), Santos (2000). 
Para algumas notas introdutórias e críticas ao assunto ver: Gilpin (2002), Nogueira & Messari (2005). 
28 Sendo um marxista, o ponto de partida de Lénin é considerar o modo de producao capitalista como 
histórico e por isso finito, ao posso que Gilpin, enquanto realista político, toma a atual ordem 
económica como natural e teoriza sobre as mudancas ocorridas em seu interior. 
29 Ver Gilpin (2001) & (2002). 
30 Ver Lénin (1979). 
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intervengo política num momento de crise estrutural do capitalismo -, ambos 

concordara era tres pontos que sao centráis para a presente discussáo. O primeiro 

deles é a constatacao de que o sistema internacional é dinámico, como também o é a 

posicao político-económica ocupada pelos Estados; o segundo, de que as economías 

nacionais competem entre si, o que se expressa em urna competicao por poder entre 

os Estados - uns tentando manter a posicao que ocupam e outros buscando galgar 

urna melhor colocacao conforme amadurecem económicamente. Finalmente, os dois 

véem na própria dinámica do modo de producao capitalista os mecanismos que 

impulsionam as novas economías a internacionalizacáo. 

Observa Gilpin (2002) que o sistema internacional se origina da interacao 

entre os Estados e o mercado, iniciada no nivel doméstico, e que pelas necessidades 

< intrínsecas ao modo de producao capitalista torna-se internacional e aproxima as 

8 economías domésticas numa rede tensa de interdependencia político-económica. O 

I resultado dessa interacao é a conformacao de urna estrutura dinámica e mutável, 

I orientada por um conjunto de normas, valores, crencas e instituicóes que está em 

g conformidade com os interesses dos PD, e como se verifica no processo histórico, 

| transforma-se e adapta-se a medida que sao modificadas as relacóes de poder entre 

1 esses atores. 
m 

¿ Dirá Lénin que o motor dessa mudanca está na exportacáo de capitais dos PD 

ó para os PED, impulsionando essas economías e criando ali as condicóes para o seu 

*" crescimento. Na base de sua argumentado estáo as análises de Marx sobre a já 

mencionada lei da queda tendencial da taxa de lucro que funciona como um gargalo 

inerente ao capitalismo. Ao investir em produtividade, os capitalistas precisara dispor 

de porcóes cada vez maiores do próprio lucro, comprometendo as taxas auferidas. Em 

países de desenvolvimento menor, onde os níveis de exploracáo do trabalho ainda nao 

chegaram a um patamar táo elevado, pode-se investir menos na capacidade técnica e 

mais na exploracáo direta do trabalho, garantindo taxas de lucro mais elevadas31. 

É a partir desta análise que Lénin formula sua teoria do imperialismo. Nessa 

fase do capitalismo, os PD buscam novas áreas para as quais escoar sua producao, 

além do capital excedente que nao consegue mais ser reabsorvido nacionalmente, 

31 Ver: MARX (1983). 
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maniendo taxas razoáveis de lucro. Na dinámica contraditória do sistema capitalista o 

investimento em novas áreas, que em curto e medio prazos beneficia a potencia 

investidora, aquece a economia daqueles PED que, no longo prazo, podem se tornar 

nao só importadores, mas também exportadores de bens e capitais, competindo com 

as antigás potencias. 

A esses países Lénin atribuiu o nome de potencias em ascensao, apesar de na 

literatura especializada serem também denominados emergentes, medios ou 

intermediarios. Do ponto de vista político, sao países cuja acao externa, apesar de 

significativa, encontra obstáculos no próprio grau de desenvolvimento interno, que 

limita a capacidade de arcarem sozinhos com os custos das transformacoes no 

sistema. Assim, tendem a adotar saídas cooperadas e dentro dos fóruns multilaterais, 

< além de buscarem como respaldo a conformacáo de blocos regionais incrementando 

8 seu poder de barganha (Sennes, 2001). Atualmente, países como África do Sul, 

I Brasil, China, índia e México, dentre outros, se encaixam nessa definicáo. 

I Salienta Lénin que em sua trajetória de ascensao trazem consigo urna nova 
s 
g estrutura de relacoes de poder, confrontando o predominio daquelas potencias que se 

| tornam gradativamente declinantes, do ponto de vista económico, mas que continuara 

1 por certo tempo a exercer sua forca política. Iniciativas como G-20, IBAS e CASA, 

¿ podem ser tomadas para ilustrar esse argumento, mesmo que o alcance de seus 

ó objetivos ainda seja restrito. 

*" Corroborando a hipótese de Lénin sobre os fluxos de capital, Gilpin identifica 

urna "tendencia poderosa para que a industria migre em busca de máo-de-obra mais 

barata e de recursos ñauarais abundantes" (Gilpin, 2002, p. 115), motivada por urna 

taxa de desenvolvimento que cresce de forma desigual entre os ramos da producáo, 

de regiáo para regiáo, e que varia seus ritmos também no tempo. Essa desigualdade 

de crescimento quando alcanca o nivel sistémico conforma "hierarquias de riqueza e 

poder" entre os Estados (Gilpin, 2002, p. 116). Tal segmentacáo tende a gerar reacoes 

económicas nacionalistas naquelas economías menos desenvolvidas, que querem 

subverter a correlacáo de forca existente para que possam se converter em polos 

industriáis com relativa autonomía. A exemplo, pode-se mencionar o modelo 

brasileiro de substituido de importacóes, que marcou a política económica do país 
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por décadas. Esse processo depende da política nacional adotada, e nao somente da 

própria tendencia do capital em buscar novos destinos para sua crescente valorizacao. 

Como resposta, todavia, as economias centráis tendem a adotar medidas 

protecionistas para "reduzir ou parausar seu declínio industrial" (Gilpin, 2002, p. 

117). 

Dado que o nivel de exploracao do trabalho nos PED é menor do que ñas 

economias centráis, a decisao pelo incremento económico confere-lhes urna 

vantagem comparativa inicial que é o da obtencao de taxas de lucro mais elevadas. 

Esse é o beneficio percebido pelas industrias que transferem seus parques para essas 

regioes do globo, fugindo do esgotamento e alto custo de producao dos PD. 

Paralelamente, como também mencionado, as economias em desenvolvimento 

< beneficiam-se daqueles capitais exportados do centro em busca de melhores 

8 condicoes de valorizacao. A soma desses dois fatores, quais sejam, a exportacao de 

I capitais e industrias para regioes menos desenvolvidas e a decisao política que ali se 

I produz em fomentar o desenvolvimento nacional como mecanismo de correcao do 

g atraso inicial, gera nos medio e longo prazos a ascensao de novas potencias 

| económicas a competirem e questionarem a correlacao de forcas existente, isso é, a 

1 estrutura político-económica partilhada pelas economias centráis (Gilpin, 2002, 

¿ p.117). 

ó 

°" "(...) em razao do aumento da eficiencia e das crescentes deseconomias no núcleo, a 
difusao sobrepuja a polarizacao. Certas economias periféricas crescem e se 
industrializara mais rápidamente do que o núcleo. Á medida que isso acontece, 
intensifica-se a competicao entre economias periféricas ascendentes e economias do 
núcleo declinantes" (Gilpin, 2002, p. 118). 

Sobre esse paño de fundo, e analisando as novas teorías económicas, Gilpin 

(2001) discorre sobre a centralidade adquirida pela tecnología ñas relacóes 

internacionais contemporáneas32. Segundo observa, na atual ordem político-

económica, a tecnología se apresenta como instrumento de poder e, portanto, 

diferenciacao entre os Estados, indo ao encontró das proposicóes de Strange. 

32 Para urna apresenta?ao das novas teorías económicas e suas contribmcoes para a análise da ordem 
internacional contemporánea. Ver: Gilpin (2001), cap. V e VI. 
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Tendo por base a hipótese de que a lideranca da política internacional fica a 

cargo daquela(s) poténcia(s) que promove(m) inovacoes no processo produtivo 

conseguindo sua otimizacao, Gilpin (2001) considera que com a Revolucao 

Científico-Técnica o dominio do know-how torna-se o principal instrumento de poder 

e ascensao de urna potencia. Em outras palavras, conhecimento se torna sinónimo de 

poder político e económico. Por essa razao, é materia cobicada e um instrumento de 

restricao utilizado pelas potencias detentoras de know-how para frear a ascensao de 

novos Estados. As antigás potencias e grandes oligopólios produtores de know-how 
trabalham para manter por quanto tempo possível a lideranca conferida pela 

inovacao, o que implica no continuo investimento em tecnología. 

A constancia desses investimentos pode abalar o tenue equilibrio de posicao 

< entre as potencias até entao dominantes no setor e aquelas ascendentes, 

8 apresentando-se como urna desvantagem potencial para as primeiras e urna 

I possibilidade de crescimento para as segundas. Isso porque a ascensao de novas 

I potencias se origina do mesmo movimento que no centro promove o declínio, qual 

g seja, o aumento progressivo dos investimentos em produtividade. Gilpin explica que, 

| tomando a tecnología como aspecto revolucionario, as economías dominantes podem 

1 ter sua posicao internacional abalada pela emergencia de urna inovacao advinda de 

¿ um PED (Gilpin, 2001, p. 140). Esse, por nao ter ainda grandes investimentos 

ó aplicados em urna alta tecnología já adquirida, e dispondo de urna mao-de-obra mais 

*" barata, pode ver nessa materia urna estrategia para a sua projecao internacional. 

Assim, apesar dos riscos inerentes, a inovacao converte-se em urna estrategia de 

crescimento na qual o Estado desempenha papel importante enquanto parceiro das 

empresas privadas arcando com parte do risco do novo investimento33. 

"If technological advance is revolutionary, a technological leader may suddenly find 
itself in a decisive disadvantage and may even need to start anew and make 
substantial investments in the new technological. Whereas a technological leader with 
high wages and large investments in state-of-the-art technologies may have a little or 
no incentive to take advantage of newer revolutionary technology, a more 

33 A exemplo tem-se a Lei de Inovacao de novembro de 2005, por meio da qual o governo brasileiro dá 
incentivos fiscais que decidam ir além da importacao de tecnologías prontas, investindo em inovacoes. 
Ver:http://www.mct.gov.br/html/template/frameSet.php?urlFrame=https://www.planalto.gov.br/ccivil_ 
03/_Ato2004-2006/2005/Lei/Ll 1196.htm. 

http://www.mct.gov.br/html/template/frameSet.php?urlFrame=https://www.planalto.gov.br/ccivil_
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technologically backward economy with no vested interest in the previously 
established technology and with cheaper labor and an undervalued currency is likely 
to view the new technology as a promising means to leap ahead of the leader. In times 
of normal incremental technological change, incrising returns to scale generally favor 
economic leaders. However, a new invention or major technological breakthrough my 
favor the interest of rising economy while disadvantaging those economic leaders 
who pay high wages and (...) are also strongly influenced by vested interests that 
oppose adoption of new ideas" (Gilpin, 2001, p. 140). 

Dado o aspecto intrínseco ao modo de producao que impulsiona as novas 

economías a internacionalizacao, Gilpin considera a inevitabilidade da ascensao de 

novas potencias que tendem a buscar maior participado política conforme 

amadurecem suas bases económicas. O resultado da complexificacao do cenário 

internacional é um choque potencial entre as antigás e as novas potencias, dado que 

< essas últimas trazem consigo demandas que questionam a ordem económica 

8 existente. Gilpin observa que as conseqüéncias políticas dessa dinámica estao 
C\l 

I diretamente relacionadas aos ritmos com que ocorrem tais mudancas. Quanto mais 

| rápidas as mudancas, maiores os problemas de ajuste entre antigás e novas 

J economías. Tanto o confronto bélico quanto as saídas negociadas apresentam-se 

■§. como potencialidades (Gilpin, 2002), mas na atual ordem mundial a negociacao tende 
re 
1 a ser a opcao preponderante entre Estados que partilham dos mesmos valores e 
a) 

¿ corroborara as mesmas normas e regimes. 

§ Independentemente da saída dada as transformacóes na ordem económica, 

°- subjaz ao debate a centralidade da tecnología como instrumento cobicado tanto pelos 

que ascendem quanto pelos que declinara. Como já mencionado, o caráter 

multifacetado e sensível da tecnología torna-a um artificio estrutural tanto para o 

incremento económico quanto político-estratégico tornando-se, por isso, um recurso 

de poder valioso ñas relacóes internacionais contemporáneas. Para os países 

considerados de fronteira tecnológica, PD, trata-se de manter o know-how, ainda que 

discursando pela popularizado dos beneficios de tal materia. Paralelamente, aos 

países proficientes, PI, coloca-se o desafio de investir em pesquisa científica para 

conseguir, em solo nacional, desenvolver tecnologías próprias, diminuindo a 

dependencia externa, garantindo a maior autonomía de acao político-económica na 

ordem mundial. Como destaca Susan Strange, "today, the competition is for a place at 
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the 'leading edge' (...) of advanced technology. This is the means both to military 

superiority and to economic prosperity, invulnerability and dominance". (Strange, 

1988, p. 132). 

Tal qual Lénin, Gilpin apresenta, mas nao aprofunda, o debate sobre as novas 

potencias que emergem na dinámica de desenvolvimento capitalista. Tendo em vista 

o fato de o Brasil se inserir nesse conjunto de países, urna explanacáo ainda que breve 

sobre esses se faz necessária. Em seguida, entraremos propriamente no debate 

empírico, investigando os argumentos e posturas brasileiras adotadas que corroboram 

a hipótese de que as intencoes nacionais frente ao tema nuclear estao diretamente 

relacionadas a percepcao de que excelencia tecnológica converte-se em urna 

estrategia de insercao internacional de um país que ocupa urna posicao intermediaria 

< no sistema internacional, além de ser um instrumento importante para o 

8 desenvolvimento interno do mesmo. A superacao das mazelas socioeconómicas 

I nacionais, bem como o aquecimento da industria local que esse recurso de poder 

I possibilita, sao também parte da estrategia de valorizacao internacional do Brasil na 

g medida em que impulsionam seu avanco político-económico, aspecto importante para 

| seu fortalecimento externo. 

i 
m 
° 2.4.1. 
i País Intermediario: urna breve conceituacáo 
ó 
Ü! As análises de Lénin e, sobretudo, de Gilpin sobre a competitividade no 

sistema internacional tratam de duas categorías de países, aqueles desenvolvidos e os 

em desenvolvimento. Esses autores considerara que a própria necessidade de 

expansao do capitalismo, cujo objetivo principal é a valorizacao sempre crescente 

gera, no longo prazo, o desenvolvimento interno de novos países. O motor dessa 

dinámica sao os fluxos de capital exportado para novas áreas e o conseqüente 

aumento da interdependencia económica. A ritmos diferenciados, considerara que o 

mesmo movimento que gera o desenvolvimento e ascensao de novos países ocasiona 

o declínio relativo das antigás potencias. 

Em que pese a importancia dessas análises, elas nao sao suficientes para a 

compreensáo da trajetória dos PED, na medida em que os autores tem suas atencóes 

voltadas para os PD, para Lénin potencias imperialistas e para Gilpin, sobretudo, 
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poténcia(s) hegemónica(s). Todavía, da dinámica descrita por eles, identificamos o 

ativismo político-económico progressivo de um grupo de países dentre os PED, os PI, 

que buscam a ampliacao de sua participacao internacional, justamente porque os 

níveis de desenvolvimento económico alcanzados os impulsionam para a arena 

política. 

Apesar da literatura comumente atribuí-los a condicao de intermediarios, nem 

o conceito nem suas definicóes sao consensuáis. Por essa razao, a apresentacao, ainda 

que breve, de parte desse debate se faz necessária. Vale dizer, ainda, que para a 

compreensao do comportamento assumido por esses países tem-se que os aspectos 

conjunturais - sistémicos e domésticos - estao intimamente coligados, incidindo sobre 

as escolhas feitas. Contudo, é importante pensar ñas percepcóes que esses países tém 

< da própria condicao, porque é com base nisso que criam expectativas e estabelecem 

8 seus objetivos. 

I Robert Keohane, em Lilliputian's Dilemmas: Small States in International 

I Politics, analisando o papel desempenhado pelos pequeños estados na política 

g internacional, complexifica a divisao entre PD e PED identificando quatro categorías 

| de países. A saber, system-determing states, system-influencing states, system-

1 ajfecting states e system-ineffectual states, que correspondem respectivamente as 

¿ grandes potencias, aos demais países desenvolvidos, aqueles que conseguem afetar o 

ó sistema internacional sobremaneira através do papel que desempenham nos regimes 

*" internacionais ou através de acóes cooperadas e, finalmente, aos estados cuja política 

externa ajusta-se a realidade, nao a afetando. Segundo ele, por analogía, essa 

definicao pode ser comparada áquela tradicional entre grandes, secundarios, medios e 

pequeños países (Keohane, 1969, p. 196). 

(...) A Great Power is a state whose leaders consider that it can, alone, exercise a 
large, perhaps decisive, impact on the international system; a secondary power is a 
state whose leaders consider that alone it can exercise some impact, although never in 
itself decisive, on that system; a middle power is a state whose leaders consider 
that it cannot act alone effectivey but may be able to have a systemic impact in a 
small group or through an international institution; a small power is a state whose 
leaders consider that it can never acting alone or in a small group, make a significant 
impact on the system (grifou-se) (Keohane, 1969, p. 196). 
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Ao grupo denominado por Keohane como system-affecting states, Sennes 

atribuí o conceito de países intermediarios (PI). Observa que, de forma simplista e por 

deducáo, os PI se encontrara a meio caminho entre as potencias dominantes e a 

maioria dos pequeños países pouco expressivos no sistema internacional. Isto é, um 

conjunto de países que, por eliminacao, nem seriam dominantes, porque sua 

capacidade de influenciar e agir no sistema internacional nao é comparável a dos PD, 

nem sao pequeños, porque conseguem fazer valer seus interesses em certas áreas em 

que o debate internacional é menos politizado, ou através da cooperacao, quando os 

custos de urna acao individual sao muito altos (Sennes, 2001, p.26). 

Como mencionado na Introducao desse capítulo, Sennes considera como PI: 

< (...) estados que intuitivamente ocupam urna posicáo intermediaria no rank of 
^ international political capabilities ou, em outras palavras, países que possuem um 
S nivel intermediario de importancia política e económica. Auto-identificados a essa 
| condicao, esses países a incorporara em seus cálculos políticos internacionais 
f (Sennes, 2001, p.26) 
I 
E É importante destacar a nocáo de "auto-identificacáo" desses estados no que 

| se refere as limitacoes de acao externa que sua posicáo lhes impoe e a incorporado 

1 dessa percepcáo as estrategias adotadas (Sennes, 2001, p.2). Isso confere agencia ao 

¿ conceito que, somado ao reconhecimento de que o sistema internacional se caracteriza 
OÍ 

o por movimentos de ascensáo e declínio relativo de potencias, fornece instrumentos 

para compreender a opcáo brasileira por um caminho de maior autonomía na área 

tecnológica e a vinculacáo disso a um desenvolvimento nacional sustentável. Ou seja, 

para além do fato de económicamente o amadurecimento brasileiro demandar o 

investimento em produtividade, a leitura feita pelos governos a serem analisados nos 

próximos capítulos é a de que nao é suficiente ter acesso a tecnología, mas possuir o 

know-how. Essa qualificacáo da opcáo feita está relacionada a percepcáo dos governos 

acerca da posicáo e da potencialidade de amadurecimento político do país, e coliga-se 

á historia nacional na qual encontramos um discurso que destina ao Brasil a posicáo 

de grande potencia (Lima, 2005, p. 6). 

Analisando o comportamento dos PI frente aos regimes internacionais, María 

Regina Soares de Lima (1986) observa que sua condicao intermediaria contribuí para 
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que as estrategias de acao externa adotadas sejam heterogéneas, variando de posturas 

unilaterais áquelas defree-riders, dependendo da área, da forca de barganha possuída 

e da conjuntura externa na qual a acao se produzirá (Lima, 1986, p.55-61). Para 

Sennes, os PI dispóem de "certa margem para definir e perseguir suas próprias 

estrategias internacionais, embora com autonomia limitada tanto pelas suas restricoes 

de recursos, como pela capacidade de influencia das potencias industrializadas" 

(Sennes, 2001, p.28). 

Ao discutir os aspectos constitutivos da identidade internacional do Brasil, 

Celso Lafer destaca o caráter medio dessa potencia, auto-identificada enquanto tal. 

Citando o chanceler Saraiva Guerreiro, define essa condicao inicialmente pela 

negacao: "(...) nao tem (...) um excedente de poder, nem excedente de atracao 

< cultural, económica ou política" (Lafer, 2004, p.76). Nesse sentido, sua insercao 

8 internacional pende para o estabelecimento de lacos de confianca, e nao de embate. 

I Lafer destaca que a própria historia do país e sua experiencia de insercao externa 

I reforcam o significado das posturas conciliatorias e nao conflituosas. 

E É interessante notar que, para além do traco geral constitutivo das potencias 

| medias (conceito utilizado por ele), qual seja, a possessao de recursos político-

1 económicos em grau elevado o bastante para diferenciar esses países daqueles 

¿ pequeños, mas que nao sao suficientes para enquadrá-las na condicao de grande 

ó potencia, Lafer particulariza a posicao media do Brasil. O autor insere em sua 

*" categorizacao aspectos históricos e empíricos da trajetória externa do país para 

compreender o papel desempernado pela política externa brasileira ao longo dos 

anos. Por definicao, considera o Brasil como urna "potencia media de escala 

continental e relevancia regional" (Lafer, 2004, p.74). Desse modo, muito mais do 

que analisar a postura de urna potencia media frente a um tema, torna-se mister 

individualizar a condicao media de cada Estado, para entender as posturas adotadas 

caso a caso. Por essa razao nossa investigacao, apesar de ter o governo Lula como 

foco prioritario, recorre a historia para situar as decisóes atuais frente ao tema 

nuclear. 

No capítulo III, analisaremos a política nuclear brasileira durante o governo 

Geisel, sublinhando o acordó firmado em 1975 com a RFA. No capítulo IV, o foco 
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será o governo Sarney, do qual destacaremos os esforcos de reconciliacao 

internacional do Brasil que tem reflexos na política nuclear. No plano doméstico, com 

o comprometimento definitivo com a utilizacao pacífica da tecnología nuclear, e no 

plano regional, com a aproximacáo da Argentina. Finalmente, no capítulo V nos 

debrucaremos sobre o governo Lula dando especial atencao ao debate sobre a 

retomada do Programa Nuclear Brasileiro (PNB), estando a continuidade entre esses 

tres momentos estabelecida através da vinculacao do tema nuclear ao debate mais 

ampio sobre a importancia da ciencia e da tecnología para o desenvolvimento 

nacional. Em que pese o fato dessa nao ser urna particularidade desses tres momentos, 

perpassando toda a intermitente política nuclear brasileira, a particularidade da 

escolha dos governos Geisel e Sarney, está nos marcos históricos que reúnem, 

< aspectos recuperados no governo Lula. Isso posto, algumas brevíssimas linhas sobre a 

8 trajetória das pesquisas e políticas nucleares no Brasil até a década de 1970 se 

I mostrara pertinentes. 

I 
| 2.5. 
% O Brasil nuclear. Política e pesquisa da década de 1930 até o inicio do 
ü regime militar 
| 
Jj A pesquisa nuclear brasileira teve inicio em 1934 na Faculdade de Filosofía, 

¡2 Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo. Entre 1936 e 1941, duas equipes de 

% trabalho se formaram nessa universidade: urna trabalhando em teoría quantica de 

elétrons, mecánica quantica e teoría da radiacáo cósmica, e outra pesquisando sobre a 

radiacáo cósmica. Paralelamente, compreendendo a importancia da recém descoberta 

fissáo nuclear, a Escola Naval brasileira incluiu o estudo dessa materia em seu 

programa de pesquisa. Contudo, apenas na década de 1950, com a instalacáo de 

equipamentos adequados, o Brasil ingressa na física nuclear experimental sob a 

direcáo de César Lattes, que participara das pesquisas desenvolvidas na Alemanha 

(Oliveira, 1999, p. 34, 35). 

Durante o governo Eurico Gaspar Dutra (1946-1951), podemos destacar 

algumas iniciativas importantes para o estabelecimento de urna política nacional de 

ciencia e tecnología, com atencao especial para a defesa das reservas de uranio 

brasileiras. Em 1947, era criada a Comissáo de Fisca l izado dos Minerais 
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Estratégicos, junto á Secretaria Geral do Conselho de Seguranca Nacional. Dentre as 

atribuicóes dessa Comissao estava a criacao de um Conselho Nacional de Pesquisa e 

de urna Comissao Nacional de Energia Atómica, que na ocasiao nao se 

concretizaram. Quatro anos mais tarde, em 1951, era fundado o Conselho Nacional de 

Pesquisa (CNPq)34, principal legado deixado por esse governo, por forte atuacao do 

almirante Alvaro Alberto Mota e Silva35. O CNPq era dividido em duas partes, sendo 

urna délas dedicada exclusivamente ao tema nuclear, evidenciando a importancia que 

o tema adquiría a partir de entao. 

Externamente, essa postura encontrou eco no anuncio do programa "Átomos 

para a Paz"36, feito pelo presidente norte-americano Dwight David Eisenhower, 

agucando a associacao entre a aquisicao de tecnología nuclear e o progresso 

científico-tecnológico nacional. "The programe helped definitively to créate a nuclear 

nationalism in Latin Amercia, specially in Argentina and Brazil. Mastering nuclear 

technology became the dream of those who understood it as a way of fighting against 

poverty and underdevelopment" (Wrobel, 1991, p.31). 

Dando continuidade a essa percepcao, Juscelino Kubitscheck (1956-1961) 

lanca as novas diretrizes para a Política Nacional de Energia Nuclear das quais 

derivara a criacao do Instituto de Energia Atómica (IEA), na Universidade de Sao 

Paulo, e da Comissao Nacional de Energia Nuclear (CNEN)37, diretamente 

34 Data de maio de 1946 a primeira tentativa de Mota e Silva para a criacao de um órgao específico no 
campo da energia atómica, quando da elaboracao de um projeto de decreto lei que deu origem á 
Comissao Nacional Atómica, que nao se concretizou. Mas foi apenas em 1951 que as demandas do 
almirante - de alguns ministros de Estado e setores da comunidade científica - se converteram em 
resultados práticos com a promulgacao da Lei n° 1.310, de 15 de Janeiro desse ano, com a criacao do 
CNPq, cuja direcao ficou a cargo do próprio almirante. O artigo 5o da Lei estabelecia o monopolio 
estatal da energia atómica no país e proibia a exportacao do uranio, torio e demais compostos 
atómicos, em qualquer forma, á excecao de negociacoes entre governo (Oliveira, 1999, p.112). 
35 O almirante Alvaro Alberto da Mota e Silva, oficial da Marinha do Brasil, era físico-químico e foi o 
primeiro diretor do CNPq. Para urna breve síntese da trajetória de Mota e Silva na política nuclear 
brasileira, ver: Wrobel (1991), p. 295-300. 
36 Foi proposto pelo presidente norte-americano, Eisenhower, na Assembléia Geral da ONU, em 08 de 
dezembro de 1953. O objetivo era que os membros dessa organizacao compusessem um fundo 
internacional de materiais físseis, que seria gerido por um organismo internacional e contribuiría para a 
difusao pacífica da energia nuclear em suas diversas aplicacoes: agricultura, medicina, eletricidade 
(Oliveira, 1999, p.53). 
37 No governo Joao Goulart a CNEN alcancou autonomía administrativa e financeira, cabendo-lhe 
arbitrar sobre questoes políticas para o setor, importacao e exportacao de minérios nucleares e sobre 
projetos de acordos internacionais (Oliveira, 1999, p.131). 
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subordinada a presidencia da República. Paulo Wrobel (1991) observa que o 

estabelecimento de urna infra-estrutura de pesquisa no país nao deve ser tomado 

como sinónimo da existencia de urna política bem delineada e coerente para o setor. 

Á época, o país carecía de recursos humanos bem como de urna base financeira e 

técnica adequada, deficiencia que só comecou a ser corrigida a partir da década de 

1970 quando a pesquisa adquiriu prioridade no país e a formacao de especialistas pós-

graduados (mestrado e doutorado) foi enfatizada. Assim, apesar das inovacóes 

apresentadas por JK, as mudancas mais substanciáis na política nuclear brasileira só 

seriam sentidas durante o regime militar, sobretudo quando do acordó teuto de 1975. 

2.6. 
Conclusáo 

< 

^ No presente capítulo foi debatida a conversao da tecnología em urna fonte de 

o poder na contemporaneidade tornando-se mesmo base para a execucao dos poderes 

? militar e económico. Argumentamos que esse processo se dá em razao da própria 

| demanda de desenvolvimento capitalista, que para se expandir maniendo sua 

o valorizacao e constante geracao de lucro, demanda aumento de produtividade 
o 

j conseguida via incremento tecnológico. O desdobramento político dessa dinámica foi 

8 o estabelecimento de novas assimetrias de poder entre os Estados, que seguem aquela 

i económica. Tem-se pois, países de fronteira tecnológica, países proficientes e países 

Ü! deficientes na materia. Respectivamente correspondem aos países desenvolvidos, aos 

países intermediarios e ao restante dos países em desenvolvimento. 

Dando segmento ao debate, qualificamos a discussao sobre tecnología e 

poder a partir das análises de Suzan Strange sobre as quatro principáis estruturas de 

poder da economía política internacional, quais sejam a de seguranca, a de producao e 

financeira, e a de conhecimento, na qual figura a tecnología como síntese dessa 

estrutura na contemporaneidade. Dado que a aproximacao entre tecnología e 

producao é urna condicao para o desenvolvimento capitalista, verifica-se 

politicamente urna separacao entre aquelas que deveria ser objeto de popularizado e 

aquelas cujo acesso é restringido pelas potencias dominantes através de tratados e 

regimes internacionais. Dentre essas figura a tecnología nuclear cujo caráter dual 

torna sua detencao um aspecto de qualificacao de um país, sempre que 
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internacionalmente sua postura nao for interpretada como confrontadora da ordem 

internacional, ainda que possa alterar a correlacao de forca entre os Estados. 

Para compreender a razáo das restricoes em torno dessa materia, foram 

trazidas as contribuicoes de Lénin e Gilpin sobre as relacoes internacionals. Ambos 

considerara que esta se ergue sobre um movimento dinámico de ascensao e declínio 

relativo de potencia que é desencadeado pelos fluxos de capital exportado das 

economias desenvolvidas para aquelas em desenvolvimento em busca de taxas de 

lucros mais elevadas. Assim, num movimento desigual, os países predominantemente 

importadores de capital tem suas economias aquecidas o que permite, no longo prazo, 

seu crescimento e progressiva internacionalizacao. Sem considerar como um 

determinismo económico, foi dito que a tomada de decisao de cada governo é 

< fundamental para o éxito desse processo, estando relacionada as percepcoes que cada 

8 pais faz de suas possibilidades de projecao internacional. 

I Apesar de reconhecerem a emergencia de novas potencias no cenário 

I internacional, nem Gilpin nem Lénin se debrucam e por menos sobre essa categoria 

g de países a qual denominamos países intermediarios que por definicao diferenciam-se 

| da maioria dos pequeños países em desenvolvimento, porque conseguem que suas 

1 acoes repercutam no cenário internacional, mas nao sao expressivos o suficiente para 

¿ isoladamente afetarem, transformando, a política internacional em prol de seus 

ó interesses. 

*" Corroborando a literatura apresentada e somando as contribuicoes de Lénin e 

Gilpin, argumentamos que o Brasil encontra-se nessa categoria de países e 

percebendo sua condicao num sistema dinámico, decide, nos governos a serem 

analisados, pela adocao de um caminho de insercao internacional priorizando o 

aumento da autonomía relativa do país. Nesse sentido, e seguindo a Revolucao 

Científico-Técnica, vé no conhecimento um caminho para a realizacao desse fim. Por 

fim concluímos que é nesse contexto que se insere a opcao brasileira pela busca por 

autonomía na área nuclear no governo Lula, tomando como referenciais históricos os 

governos Geisel e Sarney em que semelhante decisao foi tomada. A política nuclear 

brasileira, elevada ao patamar de questáo de Estado, vai ao encontró de um projeto 
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estratégico mais ampio de insercao internacional com aumento da autonomia relativa 

via incremento científico e tecnológico com fins pacíficos. 

A seguir, nos capítulos 3 e 4, serao analisados respectivamente os governos 

Geisel, Sarney considerados marcos definidores na elevacao do tema nuclear a 

condicao de política de Estado. Os eixos para essa análise serao as mencionadas 

conclusoes a que chegamos no presente capítulo, quais sejam, a) correlacao entre 

tecnología e poder, b) a compreensao de que internamente a tecnología é um 

caminho para o desenvolvimento económico nacional com maior autonomia c) a 

percepcao de que externamente urna política tecnológica com vistas a aquisicao de 

know-how possibilita urna insercao internacional qualificada, e d) o entendimento de 

< que a política tecnológica nuclear constituí um case síntese desse argumento. 

8 Considerando a particularidade e diferenciacao entre os momentos que escomemos, o 

I objetivo será verificar em que medida os aspectos mencionados estao presentes em 

I cada um dos governos salientado os ambientes doméstico e sistémico em que se 

g inserem. Nosso argumento é o de que a convergencia de todos eles se realiza no 

| governo Lula, no qual vontade política,coliga-se como maiores investimentos 

1 económicos, num ambiente de credibilidade internacional consolidada. 

¿ No último capítulo, essa discussao será transposta para a análise do governo 

ó Lula que reunindo todos os itens supracitados condensa-os em argumento para a 

*" defesa da retomada do PNB. Nesse momento, o acumulo do conhecimento adquirido 

e os investimentos já feitos principalmente a partir de 1975 coligados a urna visáo 

semelhante das possibilidades de insercao internacional do país compóe o quadro de 

argumentares em defesa do PNB. A elas irá se somar os debates sobre o aumento da 

demanda energética e a necessidade de diversificacáo das fontes para conter os danos 

ambientáis dos combustíveis fósseis. Nesse ámbito a energía nuclear se apresenta 

como alternativa e para o Brasil, dadas as grandes reservas de uranio e o dominio da 

tecnología de enriquecimento, torna-se urna opcáo estratégicamente desejável, 

abrindo portas, no longo prazo, para a participacáo nacional no mercado exportador 

do uranio enriquecido. 



3. 
Política Nuclear no Governo Ernesto Geisel: autonomía como 
base para valorizacáo internacional e desenvolvimento 
nacional 

"É a velha historia: a fórmula para manter umpaís subdesenvolvido é entregar-lhe sempre a 
tecnología pronta e acabada". 

- Joao Paulo dos Reís Veloso 

3.1. 
Introducáo 

No presente capítulo será analisado o governo militar de Ernesto Geisel dando 

énfase aos aspectos de suas políticas externa e interna voltadas para a defesa da 

soberanía nacional na área nuclear. Essa prerrogativa se materializa internamente na 

adocáo de urna política de desenvolvimento amplamente baseada no incremento da 

pesquisa científica com vistas a excelencia tecnológica38, o que na ocasiáo passava 

pelo incremento do setor energético nacional. Externamente consideramos que essa 

defesa foi sustentada pela adocáo de urna postura política voltada para a ampliacáo 

dos interlocutores estrangeiros afastando-se relativamente do tradicional alinhamento 

aos EUA. Nosso argumento é o de que subjaz a essas posturas a percepcáo de que o 

caminho mais interessante de insercáo internacional de um PI como o Brasil passava 

pela aquisicáo de fontes de poder estrutural, sobrenado aquelas concernentes á 

producáo, conhecimento e seguranca reunidas na agenda nuclear proposta. 

Como discutido no capítulo II, as relacoes internacionais contemporáneas se 

caracterizara pela conversáo definitiva do conhecimento científico e tecnológico em 

38 Data dos anos de governo Geisel os maiores gastos destinados ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). De 1974 a 1978 foram gastos entre 400 (1974) e 
800 (1978) milhoes de reais. De 1970 a 1974 os gastos foram de 100 (1970) a 400 (1978) milhoes. De 
1979 até 1999 o decréscimo foi progressivo retornando a 100 milhoes de reais gastos em 1999 
(Rezende, 2005, p. 10). 
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forca produtiva, pré-condicao para a constante valorizacao do capital. Os 

investimentos em capital constante e na qualificacao de recursos humanos tornam-se 

urna saída para a manutencao das taxas de lucro conforme avanca o modo de 

producao capitalista e em decorréncia dos limites que a geracao de mais-valia 

absoluta apresenta. 

Vimos também que o sistema internacional quer no ámbito político quer 

económico, caracteriza-se por ser interdependente e competitivo, aspecto endógeno 

ao modo de producao capitalista que ao se expandir integra progressivamente, mas de 

forma desigual, todo o globo. Levando em conta ainda a dinámica de ascensao e 

declínio relativo de potencias de que falam Lénin e Gilpin, temos um mundo 

subdividido em grupos de países com graus diferenciados de amadurecimento 

< económico e, por conseguinte, capacidades distintas de influenciar a ordem 

8 internacional. 
C\l 

I De acordó com a literatura apresentada, o Brasil se encontra entre os 

I chamados países intermediarios (PI), o que sugere um grau elevado de 

g industrializacao, sem necessária contrapartida social, e urna capacidade limitada de 

| atuacao externa, comumente realizada através de aliancas, acóes cooperadas, 

1 organismos internacionais e, em alguns casos, individualmente, constituindo um 

¿ comportamento externo heterogéneo definido caso a caso39. 
ce 
ó Paralelamente, observamos que as relacóes internacionais nao se erguem 

*" sobre determinismos económicos, estando seus rumos intimamente coligados aos 

interesses e objetivos políticos dos Estados definidos a cada governo. Num contexto 

dinámico e competitivo, ás potencias do status quo cabe a tentativa de manter a 

posicao ocupada no sistema, ou atenuar as perdas de seu declínio relativo, o que é 

feito a partir de acóes diretas como embargos e sancóes, ou de forma indireta por 

dissuasao e através dos regimes e tratados internáis. Para aqueles países em 
39 Pese o fato de que á época de Geisel o desenvolvimento económico nacional estava em patamares 
inferiores aos atuais, tratava-se de um país cujo parque industrial estava em expansao, com 
significativa participacao internacional. Comumente, na literatura encontramos o termo potencia media 
para caracterizar o país nesse período, manteremos o mesmo conceito de PI para facilitar a 
compreensao entendendo que o que ocorre de lá para cá é urna maturacao político e económica do país 
- a continuacao de um processo, ainda que nao retilíneo - e nao urna mudanca radical que demandasse 
urna nova construcao conceitual. 
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desenvolvimento mais avanzado torna-se mister a busca por caminhos de melhor 

insercao internacional, convertendo amadurecimento económico em poder político. 

Retornando ao tema da ciencia e da tecnología, pelo papel que desempenha na 

otimizacao do processo produzido, pela diversidade de usos que apresenta e pelo grau 

de qualificacao em pesquisa e recursos humanos que representa para seus detentores 

(de know-how), concluímos por se tratar de um recurso de poder importante na 

contemporaneidade. Corroborando assim as teses de Strange, o conhecimento em 

C&T torna-se um recurso de poder estrutural fundamental nao só ao crescimento 

económico, para o que bastaría o dominio da técnica e nao do know-how, mas 

também para a valorizacao internacional de um país que tenha esses aspectos como 

constitutivos de seu interesse nacional. Argumentamos, pois, ser esse o caso 

< brasileiro. 

8 Ao final do capítulo II, vimos que C&T compuseram um tenue traco de 

I continuidade na política nacional, estando aquela voltada para a agenda nuclear 

I suscetível as leituras que os governos fizeram sobre o caráter estratégico que 

g desempernaría para o país. Nos governos militares essa vinculacao se aprofunda 

| gradualmente sendo consolidada no governo Geisel, no qual, definitivamente, ciencia 

1 e tecnología e a materia nuclear convertem-se em instrumentos para a mudanca do 

¿ status internacional do país através de um desenvolvimento interno menos 

ó dependente. 

*" A decisao por urna postura menos alinhada em materia nuclear, do que deriva 

a assinatura do acordó com a República Federal da Alemanha (RFA) e o debate sobre 

a execucao do Programa Paralelo, reforcam esse argumento. A tecnología nuclear, 

aínda que perpassada a época pela dúvida quanto as intencóes do país, integra urna 

política de desenvolvimento económico enfatizando a diminuicao da vulnerabilidade 

externa energética e o alcance de know-how na área. Tais aspectos era considerados 

como caminho para que o país realizasse sua vocacao de potencia de primeira 

grandeza - parafraseando Araújo de Castro (Amado, 1982, p. 212). 

A partir desse momento, é possível dizer, se torna acao a percepcao de que o 

dominio tecnológico consistía em urna estrategia de insercao internacional com 

aumento de autonomía na medida em que, (a) era considerada como urna fonte 
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multifacetada de poder estrutural amplamente cobicada e restringida 

internacionalmente, que (b) urna vez alcancada qualificaria o país frente ao restrito 

grupo das nacoes detentoras de tal know-how tecnológico, e (c) viabilizaria um 

projeto de desenvolvimento político-económico interno. Essa percepcao nao é em si 

urna novidade trazida por Geisel, tendo sido fortemente defendida ainda na década de 

1950 pelo almirante Alvaro Alberto da Mota e Silva. A particularidade dessa 

administracao foi a realizacao desse projeto. Na gestao Geisel, a política nuclear 

ganha corpo sendo justificada por demandas económicas de um país em 

desenvolvimento, por demandas políticas com a diminuicao da dependencia externa e 

estratégicas sendo compreendida como chave para a mudanca do status internacional 

do Brasil. 

< Na primeira parte do capítulo contextualizaremos o período no que se refere 

8 aos aspectos gerais da conjuntura, fazendo um brevíssimo recuo aos governos 

I militares de 1964 a 1974. Quando Geisel assume o poder, em 1974, a conjuntura 

I político-económica mundial passava por mudancas substanciáis, estando em curso a 

S distensao ñas relacóes entre os EUA e a URSS. A época eram debatidos os caminhos 

| para a diminuicao das tensóes internacionais através da prevencao de confrontes entre 

1 os blocos. Para tanto, as colaboracóes económica e tecnológica eram postuladas como 

¿ instrumentos eficazes, motivadas, de certa forma, pela crise energética de entao 

ó (Pinheiro, 1994). Essa conjuntura será aproveitada pelo Brasil para a diversificacao 

*" de suas parcerias externas e os temas do desenvolvimento económico e tecnológico 

enfatizados na agenda política e estratégica nacional. 

Internamente, o período Geisel apresenta os primeiros sinais de esgotamento 

do chamado "milagre económico" que era urna das principáis bases de sustentacao 

daquele regime. O choque do petróleo contribuiu para o agravamento desse quadro, 

em razao da ampia dependencia nacional do petróleo importado, mas tornou-se 

justificativa para um projeto autónomo de desenvolvimento económico que deveria 

passar pela maior independencia energética e capacitacao tecnológica do país 

(Vizentini, 1998). 

A segunda parte do capítulo tratará da política nuclear, inserida na agenda de 

incremento científico e tecnológico do país. O acordó nuclear com a RFA e 
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elaborado do Programa Nuclear Brasileiro seráo analisados de maneira mais 

detalhada. O objetivo é identificar os aspectos que corroborem o argumento de que 

nesse período tem-se urna percepcao de que o caminho mais frutífero para urna 

insercao internacional substantiva se daría na base da aquisicao de fontes de poder 

estrutural dentre as quais figura a tecnologia, em especial, a nuclear. Nessa parte será 

feita mencao as reacoes internacionais ao acordó teuto-brasileiro, principalmente 

aquelas dos EUA. 

Finalmente, concluímos que conquanto haja no governo Geisel a percepcao de 

que a aquisicao de fontes de poder estrutural constituía o caminho para urna insercao 

internacional com maior autonomía, o próprio grau de desenvolvimento científico e 

tecnológico na área nuclear a época nao permitía a plena realizacáo desse projeto. 

< Desse modo, tomando o conhecimento como bem adquirido processualmente e em 

« constante disputa por sua posse, assume-se ser esse o período em que sao 

I estabelecidas as bases para os éxitos alcanzados pelo Brasil posteriormente. Por um 

I lado, tem-se vontade política, o estabelecimento de um programa específico para o 

g fomento do setor e investimentos. Por outro, inexiste a aceitacáo internacional e 

| estrutura interna composta por recursos humanos, estabilidade económica e 

1 transparencia para dar sustentacáo aos objetivos nacionais propostos. Como veremos, 

¿ esse quadro comeca a ser alterado no governo Sarney, se consolidando no governo 

ó Lula. 

3.2. 
Aspectos gerais da conjuntura 

As transformacóes na política nacional quando do golpe de 1964 - sob a 

divisa "Seguranca e Desenvolvimento" - repercutiram na política científica do país. 

Segundo Regina Morel, dois eixos orientaram essa política a partir de entáo. A saber, 

o controle as críticas direcionadas ao governo sobre as decisóes tomadas para o setor, 

por um lado e, a énfase na pesquisa em C&T e na formacáo de recursos humanos, por 

outro, entendendo-lhes como bases para o desenvolvimento económico e para a 

"criacáo de um Brasil, grande potencia" (Morel, 1979, p. 51). 

Já na década anterior tem-se a institucionalizacáo da política científica em 

meio ao processo de industrializacáo do país, confirmando o papel desempenhado 
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pelo Estado nesse processo. Vale dizer, o projeto económico das décadas de 1960 e 

1970 primava pelo desenvolvimento do parque industrial nacional via política de 

substituicao de importacoes (Morel, 1979, p.22) necessitando, portante, investir na 

produtividade local. Como vimos no capítulo II, a ciencia coliga-se progressivamente 

a producao pelas próprias necessidades do capital em valorizar-se, entretanto, nao se 

tratando de um determinismo económico, a vontade política dos governos adquire 

centralidade para dinamizar e sustentar o casamento entre C&T e crescimento 

industrial. 

A realizacao do "milagre económico" foi senao a expressao desse encontró 

entre amadurecimento estrutural do país e vontade política em aprofundá-lo. 

Seguindo a esteira dos países desenvolvidos, o Brasil percebe, gradualmente, a 

< ciencia como ponta de lanca para o seu crescimento tornando-a parte da agenda 

8 estratégica nacional de modificar o status internacional do país. 

I De forma ainda incipiente e sem urna conotacao estratégica, Castelo Branco 

I comeca a dar corpo ao pensamento que vinculava o desenvolvimento económico a 
s 
g promocao científica e tecnológica. Essas constituíram meios para o alcance daquele 

| fim, o que pressupunha a formacao de quadros especializados e infra-estrutura. 

1 "Ciencia e recursos humanos sao encarados como pontas de estrangulamento da 

¿ expansao económica no Brasil, instrumentos capazes de, caso adequadamente 

ó incentivados, fortalecer o sistema produtivos nacional" (Morel, 1979, p.53)40. Apesar 

*" do discurso pro-desenvolvimento científico e tecnológico, a agenda nuclear nao foi 

prioridade nesse governo, reaparecendo com a ascensao de Costa e Silva, quando 

ocupa urna posicao central na agenda nacional (Lima, 1986, p.116). 

De acordó com Odete María de Oliveira (1999) o principal aspecto que 

marcou o governo Castelo Branco no setor nuclear foi sua desconsiderado como 

fonte geradora de energía elétrica em larga escala e o nao desenvolvimento da área, 

permanecendo a política de importacao de tecnología e know-how. Tratava-se de 

postergar o assunto para um momento seguinte, maniendo o país na "expectativa" por 

um desenvolvimento futuro. A época é assinado o Acordó de Cooperacao para Usos 

40 Para medidas realizadas no governo Castelo Branco na área de C&T. Ver Morel (1979), p. 51-54. 
Para políticas específicas na área nuclear. Ver Oliveira (1999), p.132,133. 
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Civis de Energía Atómica com os EUA (1965), no qual o tema nuclear aparece de 

forma comercial, esvaziado de um componente estratégico, mantendo-se a 

dependencia externa. 

No governo Costa e Silva, dando continuidade a relacao entre C&T e 

desenvolvimento económico, verifica-se a vinculacao dessa agenda a aquela da 

política externa. C&T tornam-se, entao, elementos importantes para a projecao e 

valorizacao internacional do país, parte constitutiva do interesse nacional (Morel, 

1979, p.55)41. A importancia do desenvolvimento na área nuclear é retomada, mas 

faz-se a escolha pela tecnología de reatores nucleares a uranio enriquecido e agua 

leve maniendo o país, no medio prazo, na dependencia do combustível importado 

urna vez que nao possuía tecnología para o enriquecimento do uranio. 

< A opcao brasileira pelo material físsil permitía urna possível mudanca de 

8 interesses com relacao a tecnología nuclear indo ao encontró de um programa militar, 

I ainda que com finalidades pacíficas. Nos planos hemisférico e internacional, duas 

I posturas reforcam a perspectiva pacífica. Datam desse período o Tratado de 
s 
g Proscricao de Armas Nucleares na América Latina e o Tratado de Tlatelolco, o qual 

| Brasil e Argentina assinam, mas nao ratificam. Segundo Lima (1986), o retorno do 

1 tema nuclear a agenda nacional foi, em larga medida, motivado pelo ambiente de 

¿ competicao com a Argentina que a época demonstrava avancos em suas pesquisas. 

ó No governo Médici, os projetos científicos e tecnológicos avancaram em 

*" relacao a gestao anterior. Nesse momento, o tema é atrelado 

(...) a dois objetivos complementares: possibilitar ao país dar o "salto tecnológico", 
elemento-chave do desenvolvimento económico e, paralelamente, aumentar as 
possibilidades de o Brasil ter acesso as conquistas da ciencia e da técnica, impedindo 
que se criem novas formas de oligopólio científico e tecnológico, em beneficio dos 
países mais ayancados (Morel, 1979, p.64). 

Como expressao do interesse nacional e caminho para a insercao internacional 

do Brasil, "ciencia e tecnología se apresentam como fatores indispensáveis a 

construcao de um "Brasil, grande potencia" que se opóe ao congelamento da 

distribuicao do poder em escala internacional" (Morel, 1979, p.65). O tema é inserido 

41 Para medidas adotadas no governo Costa e Silva para o setor nuclear. Ver Morel (1979), p.54-64. 
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no I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND)42, vinculado ao fortalecimento da 

industria nacional, veículo para a integracao entre producao de conhecimento e 

desenvolvimento produtivo. Pode-se dizer, esse governo politiza a agenda de C&T, 

no país, no qual insere a nuclear, entendendo-a como prerrogativa para a qualificacao 

internacional do país. 

Nos marcos do Acordó de 1965, Brasil e EUA assinam o Acordó de 

Cooperacao para Usos Civis da Energía Nuclear (1972) com a participado da 

empresa Westinghouse para a construcao do primeiro reator de potencia no Brasil 

(Angra I). Estava lavrada entao a opcao brasileira pelo uranio enriquecido e água-

leve, mantendo-se urna contradicao entre o interesse de incrementar o setor nuclear 

no país e a adocao de políticas e assinatura de acordos que cerceavam o 

< desenvolvimento científico nacional nessa área. 

8 A revelia da opiniao dos cientistas brasileiros "the government's decisión (...) 

I had put an end to nuclear physicists long-time aspiration for the development of an 

I indigenous technology based on the utilization of natural uranium and heavy-water 
s 
g reactors" (Lima, 1986, p.118). Essa foi a opcao argentina que conseguía assim 

| mitigar a dependencia norte-americana por combustível. 

i 
° 3.3. 
i Os rumos da política científica e tecnológica no governo Geisel 
ó 

3.3.1. 
Consideracóes Iniciáis 

Geisel assume a presidencia em um período de progressiva distensao ñas 

relacoes entre os EUA e a URSS e de reorganizado económica da Europa e do 

Japao. Tal conjuntura abrandava as tensoes da política internacional, dando condicoes 

para a atuacao dos países em desenvolvimento (PED). A crise energética causada 

pelo primeiro choque do petróleo (1973) e o declínio económico relativo dos EUA 

permitiam aos PED fortalecer urna política de desenvolvimento energético mais 

42 Para urna breve análise do PND com a apresentacáo dos argumentos dos principáis autores 
brasileiros que se debrucaram sobre o tema. Ver Matos (2002). Nesse trabalho é possível encontrar em 
análise panorámica um histórico do Sistema de Planejamento do Brasil a partir de 1950, sendo a énfase 
o período pos-1979. 
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autónoma e de diversificacáo das parceiras internacionais para cooperacóes 

económicas. 

Ainda em 1969, a adocao da Doutrina Nixon, possibilitava, ñas Américas, 

urna progressiva mudanca na conducáo da política externa de alguns países que se 

aproveitaram do afrouxamento das relacóes com os EUA, para ampliar sua gama de 

interlocutores externos. Como observou Pinheiro, citando Skidmore e Smith, tratava-

se em alguns casos latino-americanos "a strategy of diversification whereby they 

'would become partially dependet on a variety of outside nations and external 

influence, rather then wholly dependet on a single power, namely the US'" (Skidmore 

e Smith, p. 364, 1989, apud, Pinheiro, 1994, p. 111). 

No caso brasileiro, a busca por novos parceiros para além dos EUA e dos 

< demais países desenvolvidos da Europa e Japao, caracterizava o "porte medio" de um 

8 país que procurava relacóes com outras nacóes em condicóes semelhantes no Terceiro 

I Mundo ou no bloco soviético para o estabelecimento de urna "inter-relacao soberana 

I entre parceiros de grandeza equivalente" (Vizentini, 1998, p. 11). 

g Diante da necessidade de ampliacao das parcerias, e frente a crise energética, a 

| primeira medida adotada pelo governo Geisel foi associar essas duas questóes 

1 otimizando os ganhos brasileiros. O país permite a abertura de um escritorio da 

¿ Organizacao para a Libertacao da Palestina (OLP) em Brasilia, apóia o voto anti-

ó sionista na ONU e redesenha sua política comercial para os países árabes, exportando 

*" materias-primas em troca de petróleo. 

O Brasil matem suas relacóes comerciáis com os países do bloco socialista e 

estabelece relacóes com a China, com a qual amplia gradativamente a cooperacao 

alcanzando o programa espacial brasileiro. Para além das relacóes regionais, o Brasil 

aproxima-se da África e exerce um ativismo político nos fóruns multilaterais ao lado 

dos países em desenvolvimento. O pragmatismo político realizado por Geisel 

evidenciava o aprofundamento da mudanca de postura externa do Brasil que 

caminhava do paradigma americanista para aquele globalista (Pinheiro, 2004). A 

realizacao do interesse nacional era colocada á frente do alinhamento automático aos 

EUA, que nao deixavam de ser um parceiro importante. As opcóes feitas por esse 
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governo apenas indicavam um caráter menos politizado de insercao internacional em 

meio a urna conjuntura externa favorável. 

No plano doméstico um dos objetivos explícitos do novo governo era dar 

inicio a abertura política do país. Frente aos sinais de esgotamento do "milagre 

económico" - principal argumento de sustentacao do regime militar - o projeto era 

conduzir um processo de transicao antes que o descontentamento popular ganhasse 

forca e o fizesse de forma abrupta (Vizentini, 1998, p 198). Paralelamente, a crise 

energética representava um estrangulamento para o país urna vez que o modelo de 

desenvolvimento adotado era amplamente dependente do petróleo importado, 

responsável nao só pelo abastecimento industrial, mas pelo combustível dos 

< transportes de mercadoria de urna frota fundamentalmente rodoviária. 

s 
C\l 

I Apesar de Geisel haver herdado um PIB de 133 bilhoes de dólares, urna inflacao 
? anual de 18,7% e urna divida externa de 12,5 bilhoes, o "milagre" legara-lhe 
a problemas estruturais pois esse apostara num modelo que empregava energia 
ls> importada barata, dependia do afluxo de investimentos de capitais estrangeiros e da 
0 utilizacao de tecnologia também importada (Vizentini, 1998, p. 198). 

f 
1 Nesse contexto, se por um lado se trabalhava para a criacao das bases para 
¿ urna abertura política gradual e controlada, por outro a prerrogativa era inverter o 

OÍ 

o quanto possível a crise deflagrada em 1973, inserindo essas demandas na agenda 

estratégica nacional. 

3.3.2. 
Política Nacional de Ciencia e Tecnologia. O lugar da Política Nuclear 
Brasileira 

Com Mario Henrique Simonsen e Joao Paulo dos Reis Velloso a frente dos 

Ministerios da Fazenda e do Planejamento respectivamente, é lancado em setembro de 

1974 o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) dando ampia énfase na 

diminuicao da dependencia externa. Dentre os temas contemplados estava 

naturalmente o energético, priorizando pesquisas na área de prospeccao de petróleo, 
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incremento do potencial hidroelétrico nacional com a usina de Itaipu43, o Programa 

Pró-álcool e o Programa Nuclear Brasileiro (PNB). 

A espinha dorsal do II PND era a prioridade dada a industria de bens de 

capital em detrimento daquela de bens de consumo durável, evidenciando urna 

preocupacao com a reestruturacao do sistema produtivo nacional de um PI ciente da 

necessidade de expansáo económica. Ainda que os resultados obtidos pelo Plano 

tenham se mantido aquém do esperado, é nesse pensamento que se funda a política 

nuclear realizada entao. Seguindo esse raciocinio, em abril de 1976 era lancado o II 

Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (II PBDCT), atrelado ao 

II PND, 

< [cuja] (..) orientacáo básica é transformar a ciencia e tecnologia em forca motora do 
^ processo de desenvolvimento e modernizacáo do País, industrial, económica e 
S socialmente. Trata-se, nao de expandir um setor, mas de impulsionar urna nova fonte 
| de dinamismo e transformacáo, a servico dos objetivos da sociedade (Velloso, 1976, 
? p.183). 

1 
5 Apear das experiencias anteriores de planejamento com énfase em C&T, como 

| o Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED) (1968-1970) e o I PBDCT (1973-

1 1974), o II PBDCT marca a vinculacáo da tecnologia a política nacional de 

¿ desenvolvimento ampliando o horizonte tecnológico até entao restrito aos centros 
OÍ 

o universitarios (Salles Filho, 2003 p. 180,181). Além disso, politiza a discussáo 

atrelando o tema a estrategia nacional de diminuicáo da dependencia externa. 

Em pronunciamento feito por ocasiáo do lancamento do II PBDCT, o ministro 

Reis Velloso apontava alguns dos avancos do Plano em relacáo aos seus antecessores 

demonstrando que a relevancia da política de C&T se refletia nos investimentos 

propostos para o setor. No que se refere aos gastos, estavam previstos Cr$ 23 bilhóes 

para o período de 1975-1977, urna media anual de Cr$ 6,8 bilhóes. No I PBDCT o 

valor nao passou de Cr$ 3,8 bilhóes e no PED foram cerca de Cr$ 200 a 300 milhóes 

43 A utilizado da Bacia do Prata constituiu um longo capítulo ñas relacoes entre Brasil e Argentina 
cujo marco das tensoes se deu no governo Médici. Geisel dá continuidade as negociacoes com o 
vizinho, mas á época o centro do debate estava na construcao das usinas de Itaipu e Corpus, estando 
claro que nenhum dos dois países retrocedería em seus projetos. O encerramento desse contencioso 
(que envolveu também o Paraguai) se deu no governo Figueiredo com a assinatura do Acordó 
Multilateral Corpus-Itaipu, em outubro de 1979. 
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por ano. Outro aspecto importante era o interesse em por fim a estéril segmentacao 

entre pesquisa fundamental, pesquisa aplicada e inovacao tecnológica entendendo a 

importancia da aproximacáo entre as mesmas para o crescimento do país (Velloso, 

1976,p.l83). 

No campo da inovacao tem-se o reconhecimento dos limites da capacidade 

nacional e por isso há urna ressalva a necessidade de importar tecnologias prontas. 

Todavia, a perspectiva de diminuir no longo prazo as relacoes de dependencia externa, 

nao é perdida. Assim, o investimento local em recursos humanos e infra-estrutura, 

bem como a realizacáo de acordos contemplando a transferencia de tecnologia sao 

objetivos do Plano. 

Á época é lancada também a Política Nacional de Informática, enfatizando a 

< centralidade assumida pela tecnologia. Em 1976, o governo amplia as atividades da 

8 Coordenacao das Atividades de Processamento de Dados (Capre) que se tornava 

I responsável pela execucao da Política Nacional para o setor. Seguindo a lógica da 

I ampliacao da autonomía nacional e percebendo C&T como instrumentos para o 
s 
g desenvolvimento interno, a Capre opta por urna política de reserva de mercado para a 

| producao nacional de informática e, em seguida, abre concorréncia entre as empresas 

1 brasileiras para a construcáo de microcomputadores. A decisáo provocou a reacáo das 

¿ empresas norte-americanas com filiáis no Brasil, que pediam ao governo de seu país a 

ó adocáo de posturas enérgicas. Além da perda de urna parte daquele mercado, as norte-

*" americanas temiam que o sucesso da investida brasileira fosse seguida por outros 

países em desenvolvimento44. 

Como mencionado anteriormente, o próprio contexto internacional de crise do 

petróleo confere ao setor energético um lugar de destaque tanto no II PND quanto no 

II PBDCT através do qual recebe investimentos na ordem de Cr$ 6 bilhoes para o 

período de 1975-1977. Além dos importantes projetos na área hídrica, do petróleo e 

do álcool figurava na pauta estratégica o PNB que contava com o recém assinado 

Acordó Teuto-brasileiro e tinha como metas "desenvolver a Industria de Reatores, 

com grau progressivo de nacionalizacáo, além de todo o campo da tecnologia de 
44 Veremos no capítulo seguinte, que o tema da Informática mantém-se como capítulo sensível ñas 
relacoes entre Brasil e Estados Unidos. 
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combustíveis nucleares, inclusive para o enriquecimento do uranio e tratamento de 

rejeitos radioativos" (Velloso, 1976, p.185). 

Pode-se dizer que no governo Geisel a política nuclear brasileira, coligada ao 

desenvolvimento económico interno e tradicionalmente inserida na agenda mais 

ampia de ciencia e tecnología, se torna parte da estrategia de insercao internacional 

brasileira constituindo um traco definidor do interesse nacional. Como observa 

Vizentini, na base da argumentado brasileira para defender o Acordó com a RFA 

estava a postura pragmática que definía esse governo. Discursava-se, pois, pela 

reparticao da tecnología com vistas a diminuicao das assimetrias entre países ricos e 

pobres (Vizentini, 1998, p.268). 

A suspensao das pretensoes norte-americanas em prosseguir com urna política 

< de exportacáo de uranio enriquecido, estendendo essa decisao as suas empresas 

8 privadas, impós ao Brasil a necessidade de revisar o trato preferencial dado as 

I negociacoes com aquele país, buscando diversificar suas parcerias internacionais para 

I dar vida aos interesses nacionais. Nesse momento, a industria nuclear européia 
3 

g passava por um período de expansáo, especialmente a RFA que acabava de ingressar 

| no mercado exportador de equipamentos nucleares. Suas companhias produtoras de 

1 reatores estavam, naquele momento, em busca de novos compradores (Wrobel, 

¿ 1991). 
ó 
2 3.4. 

O Acordó Nuclear com a RFA e o estabelecimento de urna política 
nuclear nacional 

As relacoes bilaterais entre Brasil e Alemanha nao sao novas e, de acordó com 

o trabalho de Andrea Hoffman (2001), datam já do século XIX quando da fundacao da 

primeira colonia alema no Brasil, em 1818. Entretanto, foi somente na segunda 

metade do século XX que essas relacoes se consolidaram, pelo menos no que tange ao 

tema de C&T, saindo do ámbito das intencoes para o das realizacoes. 

Em 1963 essa parceria era aprofundada com a assinatura do Acordó Básico 

para a Cooperacáo Técnica. Seis anos mais tarde (1969), foi assinado em Bonn o 

Acordó Geral de Cooperacáo em Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico 
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visando o estreitamento dos lacos bilaterais, sobretudo, no que se referia as pesquisas 

espaciáis, de energia nuclear e de processamento eletrónico de dados. Do lado 

brasileiro, o Acordó era o resultado de urna mudanca de eixo na conducao da política 

externa, ainda no governo Costa e Silva, entendendo C&T como caminho para a 

valorizacáo internacional do país. Além disso, essa década marca o amadurecimento 

brasileiro em materia científica e tecnológica quando o tema passa a ser "incorporado 

ao Planejamento global do Estado" (Morel, 1979, p.24). Desse acordó, deriva aquele 

assinado em 197545. 

Segundo Christian Lohbauer a aproximacáo entre Brasil e RFA na década de 

1970 pode ser considerada com urna "alianca especial" que permitía atenuar a 

dependencia norte-americana, sobretudo ñas áreas económica e de comercio. No 

< período entre 1959 e 1975 a participacao desse país no comercio brasileiro caiu em 

8 media 1,5% ao ano tendo estabilizado em aproximadamente 17,3% no período entre 

I 1974 e 1980 (Lohbauer, 2000, p. 61). 

I Durante o governo Geisel, as causas estruturais que possam ser atribuidas a 
S i r 

g esse quadro, somam-se aspectos que caracterizam urna deteriorado ñas relacóes 

| políticas entre os mesmos. A exemplo se pode citar o novo marco regulador do 

1 comercio norte-americano estabelecido entao, que impunha obstáculos á exportacáo 

¿ de manufaturados brasileiros, em especial sapatos e téxteis para aquele país; o caráter 

ó restritivo das negociacóes nucleares e; as profundas assimetrias em torno desse tema 

*" (Lohbauer, 2000, p. 61). 

Em contrapartida, as relacóes entre Brasil e Comunidade Européia (CE) 

estavam em curva ascendente. Do ponto de vista comercial as exportacóes brasileiras 

para a CE subiram de 26,6% para 37,4% e as importacóes de 15,3% para 32% no 

período de 1959 a 1980. Para além disso, específicamente no governo Geisel, eram 

firmados diversos acordos de cooperacáo que continham a transferencia de 

45 Brasil-República Federal da Alemanha. Acordó no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear. 
Concluido em Bonn, a 27 de junho de 1975. Aprovado pelo Decreto Legislativo n.° 85, de 20 de 
outubro de 1975. Entrou em vigor a 18 de novembro de 1975. Promulgado pelo Decreto n.° 76.695, de 
Io de dezembro de 1975. Publicado no Diario Oficial de 2 de dezembro de 1975. DECRETO N.° 
76.695, DE Io DE DEZEMBRO DE 1975. Ver: 
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/8519.html. 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/8519.html
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tecnologías, dentre os quais figura o Acordó teuto-brasileiro de 1975, de intensa 

repercussao internacional (Lohbauer, 2000, p.62). 

Destaca Lima que o Acordó foi denominado "o acordó do século" em funcao 

de sua magnitude. Com urna durabilidade prevista para 15 anos, aproximadamente 

US$ 10 bilhoes seriam investidos na primeira parceria entre um país desenvolvido e 

um em desenvolvimento, na área nuclear, com transferencia de tecnología (Lima, 

1986, p.147). O que propagava o governo brasileiro era que os frutos que viriam 

dessa cooperacao possibilitariam ao país ingressar no grupo das potencias nucleares 

(Wrobel, 2001, p.324) e contribuiría para a diminuicao da vulnerabilidade energética 

do país. As apostas feitas em torno do acordó diziam respeito a: 

Estabilizacao dos sistemas de transmissao [de energía] através da geracao de 
eletricidade ñas proximidades dos principáis centros de consumo; 
Maior seguranza de abastecimento e flexibilidade operacional através da 
simbiose hidroeletricidade, principalmente quando as oscilacoes do índice 
pluviométrico duram varios anos; 
Ampliacao da capacidade gerada em regiao onde o potencial hidroelétrico económico 
viável se esgota; 
A grande liberdade de escolha do local de instalacao das usinas núcleoelétricas 
possibilita urna melhor regionalizacao do abastecimento energético; (...) 
elevacáo do nivel da industria geral através da aquisicáo de urna tecnología de 
ponta com grande penetracáo e larga aplicacáo industriáis; 
criacao de empregos principalmente mao-de-obra qualificada na industria (...); 
abertura de novos mercados de exportacao (por exemplo: uranio, equipamentos para 
usinas nucleares, servicos nucleares) e possibilidades de cooperacoes internacionais; 
impulso para a pesquisa nacional e valorizacáo do Brasil para cooperacoes 
científicas internacionais; 
contribuido para o fortalecimento da posicáo internacional do Brasil no mundo 
(grifou-se) (Arquivo Ernesto Geisel, 1985, fot. 1701,1702). 

Como destaca Paulo Nogueira Baptista, a cooperacao com a RFA valorizava o 

Brasil frente aos países desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento, demonstrando 

a capacidade nacional em realizar urna política independente em temas centráis da 

cena internacional. Tratava-se do objetivo de qualificar o país como urna potencia 

nuclear civil, dando projecao geopolítica e afirmando a lideranca brasileira na 

América Latina (Batista, 1996, p. 20,21). 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
g) 

h) 

i) 
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Do lado alemáo o Acordó era celebrado pela mídia como um grande 

acontecimento envolvendo o Estado e as empresas privadas. Dentre os compromissos 

assumidos estava: 

(...) o envió de oito reatares com capacidade de 1250 MW cada, a prospeccao, 
exploracao e utilizacao comercial do uranio natural brasileiro, urna fábrica de 
preparacao do elemento físsil, o envió de equipamento piloto para enriquecimento de 
uranio (...) e de um equipamento-piloto para novo enriquecimento de material físsil 
(Lohbauer, 2000, p. 67) 

Mas o que parecia urna grande conquista nacional recebeu críticas internas 

severas produzidas pela comunidade científica, dentre outros segmentos da sociedade. 

Desde a década de 1950, se pode dizer, a política brasileira para o setor esteve 

< marcada por um perfil verticalizado fundamentalmente concentrado ñas maos do 

| corpo diplomático, estando a comunidade científica afastada do processo decisorio. 

§ Essa característica fica clara quando da parceria teuto-brasileira em que nao houve 

| debate interno sobre os termos a serem acordados. Apesar das pretensoes oficiáis em 

5 torno da questao nuclear, a comunidade científica de entao e a CNEN reclamavam a 

| falta de planej amento estratégico continuado, o que deixava o Brasil atrás dos países 

1 desenvolvidos e de muitos países em desenvolvimento, como Argentina e índia cujos 

¿ programas nucleares apresentavam progressos substanciáis (Lima, 1986, p. 112, 113). 
OÍ 

o De um lado, repreendia-se o caráter velado com que fora negociado o 
2 Acordó46, do outro, estavam as denuncias de que a opcáo pelo uranio enriquecido 

mantinha o país na dependencia externa. Segundo Morel, em que pese a premissa 

nacional de que a tecnología nuclear se apresentaria como instrumento capaz de 

modificar as relacoes de assimetria entre os países, o que se verificou com a 

implementacáo do Acordó foi a aceitacáo das mesmas "(...) o atual Acordó com a 

Alemanha defendido como um fator de "interdependencia horizontal", representa 

apenas a negociacáo da dependencia" (Morel, 1979, p.131). Como observa Wrobel, 

Trie deal included megalomaniac aspects, many controversial technical details and 
financial cost unbearable for a developing country. Besides, it did not give sufficient 
priority to training. To créate a capacity to absorb the Germán know-how and build 

46 O acordó foi negociado por diplómalas brasileiros liderados por Paulo Batista Nogueira, tendo sido 
concebido pelos militares do Conselho de Seguranca Nacional. 
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up an autonomous industrial bases required a much greater investment in educational 
and training (Wrobel, 1991, p.326, 327). 

A esperada tecnología de enriquecimento do uranio a ser transferida, na 

realidade, nao seria aquela usada pela RFA, mas outra em teste. Contestava-se o fato 

de que a tecnologia utilizada nos reatores viria como "caixa preta", sendo o know-

how transferido um método experimental, o jet-nozzle, para o qual nao havia 

garantías de eficacia na utilizacáo em escala comercial. Vale dizer, os cientistas 

brasileiros nao se mostravam confiantes no sucesso desse método. Como membro da 

URENCO47, a RFA nao poderia assegurar o cumprimento da parte do acordó relativo 

a transferencia tecnológica sem o consentimento dos outros membros do 

conglomerado que prontamente vetaram a negociacao48. 

< 
S 3.4.1 
S As reacóes ao Acordó e a reposta brasileira 
i 
| Ao analisar a repercussao externa do Acordó - reacao norte-americana e a 
re 

% postura assumida pelo Brasil - Lima toma como pressuposto que os recursos de poder 
■§, nao sao passíveis de transferencia de urna área para a outra estando, portante, 
re 

1 correlacionados a situacao: "power resources are situationally specific" (Lima, 1986, 
m 

V p.150). Por isso considera que apesar de ter significado, do ponto de vista político-

g diplomático, urna conquista da política externa brasileira frente as pressoes 

^ internacionais, quando analisado do ponto de vista comercial e económico, fica 

explicita a fragilidade da posicáo brasileira demonstrando que o recurso de poder que 

o país dispunha política e diplomáticamente nao se refletia de igual forma nos 

ámbitos económico e comercial. 

A assertiva de Lima torna-se relevante para o presente trabalho na medida em 

que relativisa o alcance da pretensáo brasileira na área nuclear a época. Em que 

pesassem os objetivos estratégicos de utilizar a agenda nuclear como instrumento de 

insercáo internacional do país, o próprio grau de amadurecimento económico se 

apresentava como obstáculo á plena realizacáo do objetivo pretendido. Sem 

47 Empresa especializada no fornecimento de uranio enriquecido e em tecnologia de enriquecimento 
para fins civil. Fazem parte da URENCO: Alemanha, Inglaterra e Holanda. 
48 Para um argumento diametralmente oposto ao de Wrobel. Ver: Batista, 1996. 
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menosprezar os avanzos obtidos, torna-se mister reconhecer os limites estruturais de 

um país de porte medio. É interessante notar, contudo, que a vinculacáo progressiva 

do tema nuclear a agenda de C&T era tida como caminho para superacao desses 

mesmos limites. 

Ciencia e tecnologia, energia nuclear e desenvolvimento económico, 

compuseram juntos o sustentáculo para a realizacáo do interesse nacional de 

modificacao do status internacional do Brasil. Justamente a área nuclear que tornava 

mais evidente os limites do poder nacional ñas negociacoes económicas e comercias 

do Brasil é trazido como caminho para o incremento do poder nacional também 

nessas áreas a partir de urna agenda de desenvolvimento interno. 

Lohbauer observa que o dito Acordó, sua assinatura e críticas, nasciam do 

< encontró entre os interesses divergentes de Brasil, RFA e também do EUA que 

8 protagonizaram as maiores reacóes contrarias. Como observado, no Acordó assinado 

I estava prevista a transferencia de know-how para o enriquecimento de uranio e para a 

I construcáo dos reatores. Ainda que o know-how transferido nao demonstrasse 

g competitividade para que o Brasil pudesse, no longo prazo, ingressar no mercado 

| internacional de combustível, a parceira com a RFA significava urna perda de 

1 mercado para os EUA. 

¿ Argumentando pelo controle de armas nucleares49, esse país buscou em váo 

ó restabelecer seu monopolio sobre o mercado nuclear mundial, que a época já dividía 

*" espaco com Franca, Grá-Bretanha, Japáo e RFA. Esse último, principalmente, tinha 

grande necessidade de exportar tecnologia para sustentar a producáo nacional, urna 

vez que o mercado interno já nao tinha condicóes de absorver a producáo. 

Finalmente, o Brasil via na energia nuclear um caminho alternativo para o suprimento 

doméstico em meio a crise do petróleo, assim como entendía o dominio da tecnologia 

como um instrumento para a diminuicáo da dependencia externa (Lohbauer, 2000,p. 

65; Lima, 1986, p. 213). 

49 É importante destacar que em 1974 a India havia explodido sua primeira bomba atómica com 
sucesso, sendo o primeiro país do Terceiro Mundo a realizar tal feito. Ainda que a India tenha 
argumentado o caráter pacífico de suas intencoes, o feito chamava a atencao, despertando a 
preocupacao dos países ayancados para a capacidade de um país em desenvolvimento dominar tal 
tecnologia. Assim como o Brasil na época, a India nao era signataria do TNP. 
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Os EUA protestavam que em posse do know-how tecnológico, o Brasil só 

precisarla de urna mudanca ñas suas motivacóes políticas para transformar um 

programa comercial de enriquecimento de uranio em um programa militar. Por um 

lado, como única potencia no mundo a ter utilizado seres humanos como "cobaias" 

para a medicao dos alcances da energia nuclear, sob o paño de fundo das 

circunstancias de guerra, os EUA sabiam que mudancas estratégicas poderiam 

conduzir a rápidas, profundas e surpreendentes transformacoes nos rumos da agenda 

política de um país. 

Todavía, também sabiam os EUA, o enriquecimento do uranio para producao 

de artefato bélico é no mínimo 4,5 vezes maior do que para a producao de 

combustível e, estratégicamente, nenhum país produz urna única ogiva nuclear, mas o 

< faz em serie, o que demanda investimentos financeiros altíssimos no incremento da 

8 industria militar e capacitacao de recursos humanos (Arthou, em entrevista). 

I O Brasil, apesar do impulso económico conseguido até aquele momento, nao 

I possuía tamanha disponibilidade de recursos materiais, nem humanos. O que subjazia 

g ao argumento norte-americano era urna preocupacao com a capacitacao brasileira na 

| longa duracao e a desconfianza em urna ditadura militar. "Apparently Washington did 

1 not consider Brazil as a 'responsable' nation, for whitch political stability was 

¿ required (Wrobel, 1991, p. 330). 

ó Segundo Lima, a reacao norte-americana ao Acordó foi distinta ñas 

*" administracóes Ford e Cárter, caracterizando-se no primeiro caso por urna baixa 

intensidade. 

The low profile approach suggests that the administration, sensing a lack of enough 
leverage to prevent the transfer of sensitive materiais (...) chose to avoid a direct 
confrontation at the highest level of the West Germany government with all the 
damaging and self-defeating consequences that the politization of the issue would 
certainly entail (Lima, 1986, p.165). 

Para a RFA, as razóes para a manutencao do acordó apesar dos EUA estavam 

fortemente relacionadas as necessidades de sua economía. Como observado, tratava-

se de um país altamente dependente da exportacao de alta tecnología, urna vez que o 

mercado interno para o setor nao tinha mais condicóes de absorver a producao 
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nacional. Além disso, o Brasil exerceu urna postura firme alertando o parceiro que a 

modificacao ou nao cumprimento de urna das partes do Acordó, significarla a inteira 

suspensao do mesmo. Para um país como a RFA com urna política de exportacao 

definida, o nao cumprimento do Acordó significaria urna perda de credibilidade 

internacional, o que de certo refletiria em negociacoes futuras. 

Com relacao ao Brasil, a opcao por influenciar, mais do que confrontar 

diretamente também se mostrava a mais conveniente. A exemplo tem-se o 

Memorándum of Understanding on Matters of Mutual Interests assinado, em 

fevereiro de 1976, por Henry Kissinger, secretario de Estado norte-americano, e por 

Azeredo da Silveira, ministro das Relacoes Exteriores do Brasil, estabelecendo um 

marco regulador de consulta mutua nos níveis global e bilateral (Lima, 1986, p.166). 

< O objetivo era criar janelas de observacao norte-americana e um canal oficial de 

8 comunicacao e diálogo, através do qual os EUA poderiam atuar por dissuasao. 

I Com a ascensao de Cárter, o tom do discurso norte-americano fica 

I substancialmente mais grave, sob a retórica da nao-proliferacao de armas nucleares. 
s 
g A negativa norte-americana em relacao ao Acordó teuto-brasileiro consistiu o mais 

| severo desentendimento entre esse país e a RFA no pós-guerra (Lima, 1986, p.174). 

1 O objetivo era claro, modificar os termos acordados através de pressoes exercidas 

¿ sobre ambos governos. Preocupava a Cárter, sobremaneira, as questoes concernentes 

ó ao enriquecimento e reprocessamento do uranio. 

*" Ainda em 1975, era criado o Clube de Londres, que constituía um cartel de 

fornecedores de energía e tecnología nuclear ao qual os EUA conseguiram associar 

todos os países desenvolvidos detentores de know-how no setor, incluindo a URSS. A 

RFA aderiu tardíamente ao clube após ter conseguido que as diretrizes ali 

apresentadas nao tivessem efeito sobre acordos já firmados, incluindo o assinado com 

o Brasil. Outra proposta lancada diretamente pelo entao presidente Cárter, e de 

alcance internacional, dizia respeito a possibilidade de que fosse criado um 

organismo multilateral responsável pelos processos de enriquecimento de uranio. O 

Multilateral Nuclear Fuel Cycle Facilities deveria ficar sob responsabilidade da 

AIEA e tinha por objetivo desestimular ou pelo menos tornar menos justificável a 



91 

construyo de unidades nacionais de enriquecimento de uranio ou de reprocessamento 

de plutonio (Batista, 1996, p.21). 

No caso brasileiro o tema dos direitos humanos também se tornou instrumento 

de pressao do governo Cárter. De fato essa vinculacáo nao foi direta, como observa 

Lima, mas gradual. No relatório entregue ao Congresso norte-americano com a 

avaliacáo daqueles países que recebiam verbas desse país, o governo denunciou a 

violacao dos direitos humanos no Brasil, o que na prática se arrastava por décadas. 

Urna copia do documento foi entregue ao governo brasileiro que imediatamente 

reagiu. De um lado repreendia a postura norte-americana como sendo urna 

interferencia em assuntos domésticos do país e, de outro, rompía o acordó militar de 

1952, através do qual recebia ajuda financeira, equipamento e treinamento militar em 

< troca do envió de minerais estratégicos como o uranio. Como conseqüéncia da 

§ decisao tomada, o Brasil recusa US$ 50 milhoes em ajuda financeira. "The military 

I regime intended to show the Unitid States that nuclear policy and human rights were 

I both non-negotiable issues" (Lima, 1986, p.206). 

g A negativa norte-americana ao acordó, intensificada conforme avancava a 

| cooperacao teuto-brasileira, foi prontamente apropriada pelo governo militar e 

1 convertida em um clamor social pela defesa do interesse nacional e pela nao 

¿ intervencao externa em assuntos soberanos. O resultado foi a uniao de políticos, 

ó diplomatas, militares e cientistas, mesmo aqueles que eram inicialmente críticos ao 

*" acordó (Wrobel, 1991, p.328), em torno da defesa do direito nacional de se 

desenvolver na área. Como sintetizado no depoimento do prof. José Israel Vargas na 

Comissao Parlamentar de Inquérito sobre o Acordó Teuto-brasileiro: 

O Acordó é positivo, consistiu objetivo científico-tecnológico e estratégico 
maior para o país (...). Parece-nos que o programa nuclear, qualquer programa 
nuclear, justifica-se pela oportunidade única que ele enseja de promover a 
modernizado industrial dos mais diversos setores de atividade, inclusive da 
qualidade do próprio ensino universitario básico, por via da aproximacáo de 
novas e complexas tecnologías de ponta. Para isto, é necessário que tenha urna 
dimensáo mínima compatível com o envolvimento da industria nacional e com 
a instalacáo de procedimentos-chave, como o enriquecimento e o 
reprocessamento do combustível (Vargas, 1979, fot. 1445-1459). 



92 

Aproveitando-se das pressoes norte-americanas, o governo Geisel conseguiu 

mitigar as críticas internas que denunciavam a lacuna entre o que era professado e o 

que seria conquistado através do Acordó com a RFA. Sob o manto do nacionalismo e 

pela defesa ao direito soberano em decidir os próprios rumos de sua política externa 

Geisel consegue, na prática, urna maior coesao interna em torno do Acordó, sem 

romper relacoes com os EUA, nem politizar em demasía as polémicas com o mesmo. 

Todavía, a ausencia de credibilidade depositada na tecnología experimental 

que seria absorvida reascendeu as críticas da comunidade científica, que cobrava 

maiores esclarecimentos do governo. A essa tensao se somaram as acusacoes de que 

as justificativas de falta de suprimento energético postuladas pelo governo eram 

manipulares. Wrobel considera que a elevacao nos precos do petróleo e a limitada 

< expectativa de vida do potencial hídrico do país foram utilizadas como motivacoes 

8 para o investimento nuclear despertando diretamente o sentimento nacionalista, 

I tradicionalmente susceptível ao tema do suprimento energético (Wrobel, 1991, 

I p.323). 
3 
g Vale dizer, a perspectiva de diversificacao da matriz energética e 

| complementaridade daquela hídrica só seria alcancada no longo prazo. A época, 

1 Angra I estava em construcao e as usinas provenientes do Acordó com a RFA nao 

¿ ficariam prontas antes da década de 1980, inicialmente. Nesse sentido, o tema do 

ó suprimento energético, fortalecido pela crise do petróleo só pode ser compreendido 

*" numa agenda estratégica mais ampia, como parte da política nacional de fomento ao 

setor científico e tecnológico e diminuicao da vulnerabilidade. Tal percepcao tornava 

o Acordó teuto ainda mais criticável na medida em que nao conduzia o Brasil ao tao 

almejado know-how nuclear, mas do contrario dava-lhe acesso a urna tecnología cujo 

dispendio de energía gasto na geracao da energía a ser utilizada tornava-o 

comercialmente nao competitivo. 

Assim, surgía nos círculos militares urna outra corrente de críticos ao Acordó 

que nao aceitavam a subordinado brasileira as salvaguardas da AIEA assinadas em 

1976. Tratou-se de um compromisso de controle trilateral entre o Brasil, a RFA e 

AIEA sobre o envió de material físsil e armamentos de caráter internacional. O 

documento era necessário urna vez que a RFA era signataria do TNP e acabava por 
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submeter o Brasil ao mesmo, estando sobre as mesmas normas quaisquer pesquisas 

nucleares brasileiras que nascessem em conseqüéncia do Acordó teuto (Lohbauer, 

2000, p.68). 

Esse grupo corroborava ainda a descrenca da comunidade científica quanto ao 

éxito da tecnologia que se pretendia adquirir. Othon Luis Pinheiro da Silva, oficial da 

Marinha do Brasil, foi quem primeiro sustentou esse argumento nos círculos 

governamentais. A partir dessas críticas e com o aval do Ministerio da Marinha, foi 

criado um grupo de pesquisa, coordenado por Pinheiro da Silva, cujo objetivo seria 

obter tecnologia para o enriquecimento de uranio independentemente do acordó com 

a RFA. Estava conformado, assim, o inicio do chamado Programa Nuclear Paralelo 

ou Autónomo. 

< 

8 The term parallel, which is how the programme led by the navy was publicly named, 
0 meant that it is in tándem with, but independent from, the official Brazilian nuclear 
3 programme, using technology imported from West Germany. Autonomous, however, 
| is how their leaders prefer to cali it. It meant for to be free from the constraints of 
3 international safeguards (Wrobel, 1991, p. 334). 
E 
| Tal programa simbolizava urna reconciliacao com os objetivos da pesquisa 

1 nuclear voltada para a qualificacao internacional do país como mais um dentre os 

¿ poucos detentores de tecnologia própria para o enriquecimento de uranio. Por estar 
'a: 

o fora do alcance das salvaguardas estabelecidas pela AIEA, o Programa Paralelo 

esteve imerso em dúvidas quanto ao alcance das intencoes brasileiras ao longo do 

governo Figueiredo. Esse tema será brevemente discutido no próximo capítulo. 
3.5. 
Conclusáo 

A partir do que foi apresentado no capítulo, é correto dizer que o tema nuclear 

esteve vinculado a urna percepcao mais ampia de que a aquisicao de tecnologia seria 

um caminho para o desenvolvimento económico-social interno, além de um aspecto 

de diferenciacao do país nos ámbitos regional e internacional (Wrobel, 1991). Mais 

do que artefato bélico, a agenda nuclear foi associada a questao energética e ao 

avanco científico do país. Nota-se, contudo, que se por um lado o tema perpassou 
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todo o regime militar, por outro, carregou como marca a descontinuidade na agenda 

nacional, tendo estado condicionado aos interesses específicos de cada governo. 

Os anos de governo Geisel marcam a insercao do tema nuclear na agenda 

estratégica nacional constituindo um fio condutor a realizacao do projeto nacional de 

"Brasil, grande potencia". A assinatura do acordó teuto-brasileiro, nos marcos do 

recém criado Programa Nuclear Brasileiro e a elaboracao das bases para um 

Programa Nuclear Paralelo visando o dominio do ciclo de enriquecimento do uranio, 

marcam urna mudanca na percepcao dos alcances que C&T poderiam ter para o 

Brasil. 

Mais do que base para o desenvolvimento económico-social e urna demanda 

energética, via-se na defesa da aquisicao do know-how urna chave para a valorizacao 

< internacional do país. Assumimos, pois, que nesse momento a tecnología nuclear 

8 passava a constar da agenda nacional como urna fonte de poder a ser adquirida, 

I saindo definitivamente dos laboratorios. Na categorizacao usada por Strange, no 

I governo Geisel a tecnología passa a ser interpretada como fonte de poder estrutural 

g que possibilitava a realizacao dos interesses defendidos entao, a saber, 

| desenvolvimento interno, seguranca, e autonomía. Aspectos que juntos 

1 possibilitariam urna mudanca no status internacional do país. 

¿ Entretanto, a natureza do regime era o primeiro aspecto a despertar a 

ó desconfianza internacional, sobretudo a dos EUA. As novas parcerias e o acordó 

*" firmado com a RFA demonstravam o pragmatismo brasileiro, indicando um interesse 

por maior autonomia externa e afastamento da órbita de influencia direta norte

americana. Ao final do governo militar, a política nuclear edificada por Geisel 

permanecía intacta, bem como as desconfianzas externas. 

No que respeita o argumento central do presente trabalho - considerar a 

política nuclear como parte da estrategia de insercao internacional do Brasil sendo 

parte constitutiva da agenda de C&T - a análise do governo Geisel se tornou 

relevante pelo estabelecimento de um Programa Nuclear tratando o tema como 

política de Estado. Particularmente, o Acordó com a RFA pese a nao transferencia de 

tecnología comercial viável aqueceu o debate nuclear no Brasil, muniu o país em 
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equipamentos e estimulou a continuado da busca pelo know-how, do que deriva a 

elaboracao do Programa Paralelo. 

Concluímos, pois, que o governo Geisel acompanha a tendencia da Revolucao 

Científico-Técnica, utilizando C&T como forca produtiva, compreendendo o 

significado da detencao do conhecimento enquanto fonte de poder estrutural, mas nao 

realiza integralmente esse projeto. De um lado, a condicao nao democrática do país 

incidía negativamente para a credibilidade internacional brasileira, de outro, o próprio 

grau de desenvolvimento interno do país - económico, técnico e de recursos humanos 

- impedia o cumprimento integral do projeto. Assim, tratou-se de um marco 

inaugural que seria continuado até Sarney e entao retomado por Lula. 



4. 
Política Nuclear no Governo Sarney: reconciliacáo 
internacional e institucionalizacáo da área de Ciencia e 
Tecnología 

"Toda a atividade nuclear em territorio nacional somente será admitida parafins pacíficos e 
mediante aprovacáo do Congresso Nacional. " 

- Art 21 § XXII da Constituicáo Nacional de 1988 

4.1. 
Introducáo 

O objetivo de nos determos por argüirías páginas ao governo José Sarney é 

identificar as mudancas que operam no sentido da reconciliacáo do país com aqueles 

valores ocidentais, que mais adiante iriam se consolidar como definidores da ordem 

internacional após a queda da URSS. A saber, a democracia, a economia de mercado, 

a defesa do meio ambiente, direitos humanos e manutencao da paz. Temos como 

hipótese que o governo Sarney marcará o inicio da reinsercáo democrática 

internacional do Brasil e, no que se refere a questáo nuclear, realizará algumas 

medidas importantes no sentido de trazer confiabilidade ao programa brasileiro. 

Destaca-se que, dada a continuidade da crise económica deflagrada na década 

anterior, a agenda nuclear nacional se vé resumida a posturas políticas que nao se 

convertem em investimentos para o setor. Externamente, esse momento terá como 

marco importante o fortalecimento dos lacos regionais, em especial, com a Argentina 

com quem a competicáo no setor nuclear dará lugar, definitivamente, a cooperacáo. 

De modo mais geral, esse é o período de aprofundamento do papel da 

tecnología como recurso de poder e, por conseguinte, de diferenciacáo entre os países 

nesses termos. Vimos no capítulo 2 que urna das grandes novidades das relacoes 

internacionais contemporáneas é a conversáo definitiva da ciencia em forca 

produtiva, ao que chamamos Revolucáo Científico-Técnica. Apesar de seu marco 
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histórico remeter ao inicio do século XX, demonstrou-se que a partir de sua segunda 

metade a relacao entre ciencia e producao se aprofunda. A própria expansáo do modo 

de producao capitalista e sua necessidade endógena de valorizacáo crescente 

aproximou ciencia e producao. 

Na década de 1980, assiste-se novamente a um boom tecnológico, com a 

chamada Revolucao da Informacao, e a énfase na robótica, computacao e demais 

tecnologías correlatas. Em que pese o reconhecimento de que esse processo 

aproximou economias e sociedades, porque diminuiu as distancias e os custos 

transacionais, vimos que o avanco tecnológico produziu urna nova forma de 

segmentacao entre os países, que corresponde áquela político-económica entre PD, PI 

e o restante dos PED. 

< Segundo o relatório do InterAcademy Council, o mundo pode ser divido entre 

8 países de fronteira tecnológica, países proficientes e deficientes nessa materia. Essa 

I divisao, que se pauta pela producao de know-how, também fica evidente quando se 

I trata da popularizado do conhecimento. Mesmo em áreas passíveis de transferencias, 

g o que se pode verificar com base no relatório é que os beneficios advindos da 

| Revolucao da Informacao, e por conseguinte, da Revolucao Científico-Técnica como 

1 um todo, permaneceram concentrados num punhado de países desenvolvidos, 

¿ estendendo-se em certa medida aos países em desenvolvimento mais ayancado. 

ó Aqueles cuja producao interna nessa materia supre, em algumas áreas, as assimetrias 

*" externas, a saber, os PI. 

Num mundo de progressivo aumento da interdependencia em que a 

competitividade constituí o paño de fundo das relacóes internacionais, a tecnología 

apresenta-se, portante, como um elemento de qualificacáo, quer económica, quer 

política entre os países. Dessa forma, consiste num recurso de poder, ao qual Strange 

chamou poder estrutural por agir de forma indireta, conformando as bases sobre as 

quais as relacóes internacionais se estabelecem. 

Seguindo a tendencia da economía política internacional a época, o Brasil 

compreende a centralidade da tecnología como instrumento de poder facilitador nao 

só do crescimento interno, mas de diminuicáo da dependencia externa. Nesse sentido, 

também aqui a tecnología aparece como aspecto estratégico nacional, nao sendo 
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pretensao brasileira tornar-se um system-determinig state, apenas adquirir um 

diferencial entre os PI, frente aos PD. A condicao intermediaria do Brasil é percebida 

e inserida nos cálculos de acao externa que o país adota caso a caso. Como paño de 

fundo, reside o objetivo de realizar o quanto mais possível os interesses nacionais 

pretendidos com menor custo político-económico. Isso significa ora a adocao de 

estrategias cooperadas, quer bi quer multilaterais, ora tomadas de decisao individuáis 

em que a diplomacia se torna mais do que indispensável. 

4.2. 
Aspectos aeráis da conjuntura 

Vimos no capítulo 2 que a década de 1980 foi palco de profundas 

modificares ñas relacoes internacionais. Por si só, o processo que culmina com a 

queda do muro de Berlín teria sido suficiente para que se considerasse essa urna 

década de transicao. Contudo, também no ámbito económico, mudancas 

significativas se fizeram sentir. O abandono definitivo do Sistema Bretón Woods 

possibilitou urna flexibilizacao cambial intensamente sentida na década de 1980. Os 

países desenvolvidos, com especial atencao para os EUA, financiaram sua 

reestruturacao económica com os valores recebidos da divida externa dos países do 

Terceiro Mundo. Observa-se que o mesmo movimento que gerou a reorganizado do 

norte, no sul foi a base para a crise. 

Para a América Latina, a década de 1980 foi marcada por um refluxo de 

crescimento económico e pela perda de espaco político no sistema internacional, 

quadro que só comecou a ser alterado a partir da segunda metade dessa década. 

Segundo Sennes, em relacao a década de 1970, os anos de 1980 marcaram o 

"esgotamento das bases das posturas externas brasileiras". Como conseqüéncia tem-

se nao só as crises política e económica, "mas também a perda relativa de sua 

capacidade de projetar poder e de se re-posicionar em termos estratégicos no sistema 

internacional" (Sennes, 1996, p. 120). Tal esgotamento foi motivado pelas chamadas 

crises de vulnerabilidade, dentre as quais figurava a crise energética desencadeada na 

década anterior, a crise financeira de principios da década de 1980 com o pagamento 

da divida externa e a crise comercial com o aumento da dependencia nacional as suas 



99 

exportares sofrendo pressóes externa para urna mudanca de conduta (Sennes, 1996, 

p.121). 

Mónica Hirst observa que o Brasil foi o país menos afetado por essa crise, o 

que se explica pela "dimensao de seu parque industrial e pela persistencia de urna 

política económica de cunho industrialista" (Hirst, 1989, p. 12). Apesar da crise 

vivida, observa-se a manutencao de urna curva ascendente do comercio exterior do 

país no que se refere aos fluxos de exportacáo. 

Depois de gozar na década de 70 de um enorme crescimento do seu comercio 
internacional, tanto em termos de importacoes como de exportacoes, o Brasil irá 
experimentar a partir de 1982 crescentes e substantivos superávits na sua balanca 
comercial. De um déficit em 1980 de aproximadamente US$ 4 bilhoes, que 
praticamente se neutraliza em 1981 e 1982, o Brasil atinge um superávit de cerca de 

< US$ 20 bilhoes em 1988 (Sennes, 1996, p. 134). 

° A estagnacao dos países do Terceiro Mundo naquele momento, empurrou o 

? Brasil a buscar novos mercados entre os países desenvolvidos. Especialmente os 

■| EUA terao os fluxos comerciáis com o Brasil ampliados significativamente. 

1 
o 
j Depois de um ligeiro declínio no inicio da década de 80 - quando tais transacoes 
i representavam cerca de 17,1 % das exportacoes brasileiras -, os fluxos comerciáis com 
V os EUA voltam a crescer a partir de 1983/84, alcancando cerca de 27% das 
¡2 exportacoes brasileiras em 1985 (Sennes, 1996, p. 135). 

°- A aproximacao com o Norte, entretanto, acentuou o peso da adequacao 

político-económica nacional aos valores propagados pelo Ocidente. Segundo 

Analúcia Pereira, a política externa do governo Sarney está situada entre dois 

momentos distintos, mesmo antagónicos da historia recente do Brasil, "o paradigma 

diplomático do regime militar e depois, a insercáo neoliberal no período da 

globalizacáo, iniciada pelo governo Collor" (Pereira, 2003, p.9). Esse governo 

encerra formalmente o regime militar, ainda que maniendo aspectos de continuidade 

em relacáo a esse, ao mesmo tempo em que restabelece alguns cañáis importantes das 

relacóes internacionais do Brasil que seriam aprofundadas nos governos seguintes. 
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No que se refere á continuidade, Sarney mantém-se no paradigma globalista50, 

seguindo a perspectiva anterior de aproximacao regional e sub-regional, estreitando 

lacos com os países do Terceiro Mundo num jogo de identificacao pelas dificuldades, 

quer domésticas, quer de insercao internacional. Como antes, os organismos 

internacionais servem de palco para a "denuncia, discordancia, e protesto contra as 

desigualdades entre os Estados e em favor da superacao das dependencias" (Sennes, 

1996, p.ll). No que concerne as diferencas, diferentemente do período anterior, como 

cabe a um governo de transicao, Sarney dá inicio a reconciliacao internacional do 

Brasil. Em síntese, "a política externa do governo Sarney foi marcada pela tentativa 

de ampliacao da base de poder nacional" (Sennes, 1996, p.10). 

Como observa Luis Felipe Seixas Correa a conjuntura externa com que se 

< depara Sarney deslocava o peso das cobrancas para o hemisferio Sul, obrigando esses 

8 países a prestarem contas sobre as mazelas que os assolavam e que repercutiam em 

I maior ou menor grau nos países do Norte. Diante desse quadro, e considerando o 

I peso de constituir-se como um governo de transicao, a gestao Sarney terá como urna 

g de suas principáis bandeiras o compromisso com a reconstrucao da democracia. "(...) 

| Por essa via tornou-se possível superar a desconfianza dos anos de preeminencia 

1 militar e, bem, assim, desimpedir alguns cañáis de comunicacao com o mundo 

¿ desenvolvido" (Correa, 1994, p. 371). 

ó Em se tratando de diretos humanos, o fim do regime militar possibilitou ao 

*" Brasil recolocar-se no debate internacional. Em 1985, o governo Sarney assina a 

Convencao Americana e dois outros pactos da ONU relacionados a questao. Em que 

pese o fato da ratificacao desses tratados só ter acontecido em 1992, a ocasiao das 

assinaturas pode ser considerada como um primeiro passo rumo ao restabelecimento 

de seu compromisso com esse valor. Em 1995, a delegacao brasileira participante da 

II Conferencia Internacional sobre Direitos Humanos procura associar o tema a 

questao do desenvolvimento económico, em conformidade com urna postura 

50 Segundo Pinheiro (2004), há divergencias na literatura quanto ao momento em que se verifica urna 
quebra de paradigma. Alguns autores consideram o governo Sarney com esse marco, mas outros 
atribuem a ruptura ao governo Collor. Na presente dissertacao, iremos corroborar a hipótese de que a 
quebré de paradigma se dá na década de 1990 com as políticas liberalizantes adotadas por Collor. 
Assim, a gestao Sarney, apesar do hibridismo característico das transicoes, será aqui tratada como de 
continuacao do paradigma globalista sedimentado por Geisel. 
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internacional difundida de tratar a questao em termos políticos, sociais, culturáis e 

económicos (Herz; Wrobel, 2002, p. 262). 

No seio das pressoes externas e em vista da conjuntura interna de transicao, as 

medidas político-institucionais adotadas iam ao encontró daquele corolario político 

ocidental, qual seja, o de defesa dos direitos humanos, de pluralismo político-

partidario, liberdade de imprensa e associacao, conformacao de urna Constituicao 

democrática e reconciliacao regional. 

No plano económico, destaque pode ser dado a implementacao do Plano 

Cruzado, cujo impacto inicial levou a se pensar na possibilidade de urna mudanca real 

ñas relacóes com os credores internacionais. Vale lembrar que, a época, o Brasil era o 

maior devedor entre os países em desenvolvimento (Correa, 1994, p. 366). O quadro 

< de ajuste económico conformava a outra face da transicao em curso ao mesmo tempo 

8 em que anunciava a aceitacao de outro valor ocidental, a saber, a liberalizacao da 

I economía, abandonando o já esgotado modelo de substituido de importacóes. 

I Convém destacar que a realizacao plena desse valor só ocorrerá no governo Fernando 
s 
g Collor de Mello. I 
i 4.3. 
Jj A Tecnología mantém-se como caminho para o desenvolvimento e 
• valorizacáo nacional 

*" 4.3.1. 
Consideracóes Iniciáis 

O aprofundamento da crise do bloco soviético e seu modelo planificado, bem 

como a ascensao de novos atores na arena do comercio internacional, ilustraram as 

formulacóes teóricas que identificavam na década de 1980 um aumento da 

centralidade da tecnología como motor do desenvolvimento e manutencao da 

competitividade económica, e que conferia poder áquelas potencias que conseguiam 

se manter na dianteira dessas inovacóes, a saber, a Alemanha, os EUA e o Japao, 

principalmente. Segundo Cervo (2002), o governo Sarney mantém em relacao aos 

governos imediatamente anteriores - Geisel e Figueiredo - a vinculacao da tecnología 

com o desenvolvimento nacional, tomando aquela como pré-condicao para a 
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realizacáo desse. Como observa Pereira, "o Brasil, que em momentos anteriores havia 

conquistado urna posicáo destacada diante dos países considerados periféricos devido 

ao processo de industrializacáo e desenvolvimento tecnológico, nao poderia 

retroceder" (Pereira, 2003, p.17). 

Tratando-se de um PI ciente de sua condicao relativamente vulnerável no 

sistema internacional, no governo Sarney podemos perceber a heterogeneidade de 

acoes de que falávamos no segundo capítulo no que se refere as posturas adotadas 

frente ao tema tecnológico. Inserida na pauta estratégica, sua defesa via autónima ou 

cooperacao externa esteve diretamente vinculada a percepcao do grau de barganha 

que a materia específica demandava. A industria nacional de informática pode ser 

considerada um caso síntese de diplomacia para a sustentabilidade da defesa 

< individual ao direito soberano de se desenvolver nesse ramo tecnológico. 

8 Heranca dos governos anteriores, a industria de informática no Brasil foi tema 

I de quase dez anos de disputas internacionais, mais especificamente com os EUA, a 

I quem nao interessava o desenvolvimento brasileiro numa área em que até entáo era 

g importador. O ano de 1984 foi um marco importante para o país, quando foi aprovada 

| a Lei de Informática, consolidando as decisoes de 1976 sobre reserva de mercado 

1 para microcomputadores, marcando a insercáo da informática na pauta de 

¿ exportacoes nacionais (Cervo, 2002, p. 434). 

ó As pressoes norte-americanas que se faziam sentir desde a década anterior, 

*" foram intensificadas com o propósito de desencorajar o país nessa empreitada. Em 

1985, os EUA recorrem ao GATT na expectativa de encontrar no estatuto daquele 

órgáo algum mecanismo que pudesse ser usado contra a recém aprovada lei brasileira. 

Regan considerava a postura brasileira urna "prática desleal ao comercio" (Cervo, 

2002, p.434). No ano seguinte, 1986, o secretario de Estado norte-americano, George 

Shultz, ameacou o Brasil com sancoes caso nao concordasse em negociar. A resposta 

brasileira foi concordar em dialogar, mas nao em negociar, o tema. O desfecho dessa 

contenda foi a relativa aceitacáo norte-americana a participacáo da industria brasileira 

no abastecimento do mercado interno no setor "até mesmo para nao provocar em 

reacáo reservas para outros setores de tecnología de ponta, a exemplo da 

biotecnología e da química fina" (Cervo, 2002, p.345). 
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Diferentemente do que se sucede com o tema da informática, no debate 

nuclear a época o Brasil adota urna postura de cooperacáo, caminhando ao encontró 

das demandas ocidentais de desarmamento e pacificacao em nome da realizacáo de 

um interesse maior, que era a recuperacao da credibilidade nacional, abalada pela 

experiencia de 20 anos de ditadura militar. Vale destacar que, para além do acordó 

teuto-brasileiro de 1975, o governo Geisel lanca as bases do Programa Paralelo - para 

a aquisicao de tecnología nuclear própria -, consolidado por Joao Baptista Figueiredo, 

acentuando a dubiedade das intencoes brasileiras para o tema nuclear aos olhos dos 

países desenvolvidos, principalmente aqueles detentores de arsenal nuclear. 

4.3.2. 
A Política Nuclear na agenda científico-tecnológica 

< 
i Foi no governo Figueiredo que o Programa Nuclear Paralelo ganhou vida, 
C\l 

| tendo inicio, em fevereiro de 1982, as pesquisas para o desenvolvimento tecnológico 
| autónomo nacional. A partir de entao, com Rex Nazaré51 a frente da CNEN, o projeto 
"5 
;a adquiriu maiores proporcoes. Em dezembro de 1982, pela primeira vez, obteve-se um 
,8 enriquecimento de uranio com equipamento produzido integralmente no Brasil. 
o 
co 

i Finalmente, em 1984, obtinha-se sucesso numa experiencia de enriquecimento de 

V uranio por ultracentrifugacao (Wrobel, 1991, p.336). 

i? Em linhas gerais, o Programa Paralelo esteve envolto em um manto de 

5! suspeitas sobre urna possível pretensao bélica brasileira. Á época, o sigilo em torno 

do Programa aprofundava as suspeitas reforjadas pelos objetivos propostos: o 

desenvolvimento de tecnología nacional para o enriquecimento do uranio; 

reprocessamento de combustível para a producao de plutonio; e o manejo de 

explosivos para utilizacao dita pacífica. Subdividido, o Programa Paralelo foi 

realizado pelas tres Forcas Públicas, Aeronáutica, Exército e Marinha, tendo a 

par t ic ipado da CNEN. A Aeronáutica ficou responsável pelo manejo dos explosivos 

nucleares e desenvolvía pesquisas para o enriquecimento a láser do uranio. No Centro 

51 Atual diretor de Tecnología da FAPERJ, é um dos maiores especialistas em energia nuclear no 
Brasil e membro da Agencia Internacional de Energia Atómica (Boletim da FAPERJ 26/05/2006). 
Ficou conhecido como o "pai da bomba atómica brasileira" por ter participado como presidente da 
CNEN na elaboracao e execucao do Projeto Solimoes - envolvendo Exército e Aeronáutica - para a 
construcao de artefatos nucleares com capacidade superior a 12 toneladas de dinamite (Oliveira, 1999 
p. 449, 450) 
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Técnico Aeroespacial (CTA) esteve sediado o "Projeto Solimóes", sobre os quais 

recaem os olhares quando o assunto é o possível objetivo brasileiro de construir urna 

bomba atómica. 

O Exército, em seu Centro Tecnológico (CETEX), concentrou-se em projetos para 

a construcao de um reator nuclear a grafite e uranio natural. A ausencia de 

transparencia do Exército nos objetivos pretendidos com as pesquisas realizadas 

deixava espaco para especulares sobre a construcao de urna bomba atómica. 

Diferentemente, a Marinha declarava como principal objetivo a criacao de um 

submarino a propulsao nuclear. Ciente de que nenhuma das grandes potencias 

atómicas participarla de um acordó com transferencia de know-how, concentrou suas 

pesquisas no enriquecimento de uranio por ultracentrifugacao, projeto bem sucedido, 

< que possibilitou ao Brasil o alcance de tecnología nuclear própria (Bermann, 2005). 

8 Apesar das suspeitas que pairavam a época sobre as pretensóes brasileiras, 

I Wrobel sustenta que um olhar mais detalhado para a forma com que foram 

I conduzidos os programas evidencia o interesse brasileiro em adquirir excelencia 
s 
g tecnológica mais do que armas nucleares (Wrobel, 1991, p.340). Por um lado, o 

| programa oficial, oriundo do acordó teuto, estava sob salvaguardas internacionais 

1 recebendo a visita sistemática dos agentes da AIEA o que inviabilizava o desvio do 

¿ material nuclear. Por outro lado, o Programa Paralelo estruturava-se de forma pouco 

ó vantajosa a urna perspectiva bélica. 

A nuclear programme with ultímate non-peaceful purposes should be built on a 
different basis. It demanded a more carefully planned programme, centralised under 
a single authority under the central government, using only secret installations. With 
the modest technical skills domestically available at the time, the rational choice 
would be to invest in the production of plutonium device (Wrobel, 1991, p.340) 

Para o autor, a demanda nacional era, portanto, aquela anunciada nos idos da 

década de 1950 por Mota e Silva - independencia tecnológica no enriquecimento do 

uranio e maior autonomia no suprimento energético nacional -, o que passava pelo 

investimento em recursos humanos e em pesquisa científica para dar sustentabilidade 

e durabilidade as ambicóes pretendidas. Ainda que a ambigüidade das posturas 

adotadas durante o regime militar incitasse a desconfianza internacional, o que 
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subjazia a isso era a percepcáo dos governos de que sendo a arena internacional urna 

espaco de competicáo, o país nao poderia se furtar a aquisicáo de um know-how 

tecnológico dessa magnitude. "Accepting such constraints was seen as tantamount to 

acquiescing to the perception of Brazil as a third-rate power" (Wrobel, 1991, p.343). 

Sendo o Brasil um Estado revisionista, o dominio tecnológico era visto, portanto, 

como um passo rumo a mobilidade internacional (Wrobel, 1991, p.371). 

Cada vez mais, tecnología é sinónimo de poder nacional, mais do que territorio, 
populacao ou recursos naturais. Conforma-se o Brasil com o status de potencia de 
segunda classe, de renuncia ao dominio das tecnologías de ponta, entre as quais a 
nuclear, ou pretende, pelo contrario, o dominio efetivo de tais tecnologías para poder 
vir a ser, de fato, urna grande nacao, em condicoes de realizar plenamente seus 
objetivos de desenvolvimento e de defender soberanamente os seus interesses 
fundamentáis? (Batista, 1996, p. 23). 

co 

| Chegando no governo Sarney, é correto dizer que a política nuclear brasileira, 

Í posta em marcha entao, esteve intimamente relacionada com as decisoes e avancos 

I feitos até aquele momento. Em se tratando de um governo ao qual recaía o ónus da 

Q transicao de urna ditadura militar para um regime civil democrático, a manutencao de 
ICO 

§" urna política democrática gerava, mais do que em qualquer outro momento, 

1 necessidade de distinguir entre as conquistas positivas do período anterior, que se 

¿ mantidas trariam beneficios para o projeto de desenvolvimento nacional sobre urna 
ir: 

g base científica e tecnológica sólida, e aquelas a serem descartadas para que qualquer 

dúvida sobre os objetivos pacíficos das pretensoes brasileiras fosse dissipada. 

Sarney herda do regime militar um Programa Nuclear oficial frustrado e um 

Programa Paralelo bem sucedido, capitaneado pelas Forcas Armadas e pela CNEN, 

porém nao assumido publicamente, num silencio que durou até o final de 1986. 

Apesar de bem sucedido o Programa Paralelo sofreu, naquele momento, um revés 

financeiro, que era nada mais do que o reflexo da crise económica que se iniciara na 

década anterior. Também o Programa oficial seria desacelerado, mantendo-se a 

construcáo das usinas de Angra II e III, já em andamento, mas suspendendo a 

construcáo das demais. Na perspectiva de Paulo Nogueira Batista (1996), o que 

ocorre no governo Sarney é o triunfo da "ilusáo" professada por setores militares, 

cientistas e pela própria CNEN de que bastaría ao Brasil o dominio do ciclo do 
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combustível. Nesse sentido, era dada mais énfase ao Programa Paralelo, cujos custos 

financeiros eram menores e que possuía autonomía interna integral. 

Ainda em 1985, ao assumir, e diante do malogro do Programa Nuclear 

resultante do acordó com a RFA, o presidente Sarney instituiu urna comissao de alto 

nivel para avaliá-lo. 

Ao referir-se ao estado do programa nuclear brasileiro, a comissao revelou que é de 
extrema gravidade. Das oito usinas nucleares projetadas, apenas Angra II e III 
encontravam-se em construcao e o ciclo do combustível nuclear nao havia atingido a 
autonomía essencial a seguraba da producao, permanecendo o país na dependencia 
do suprimento externo de uranio enriquecido, pois as usinas industriáis desse ciclo 
nao foram amortizada (Oliveira, 1999, p.277). 

A comissao recomendou a conclusao das usinas em construcao: Angras II e 

^ III. No ano seguinte, motivado pelo acídente na usina de Chernobyl, Ucrania, o 

° governo Sarney decretou a constituicao de urna nova comissao que se debrucasse 

? sobre as questoes de seguranca do Programa Nuclear. Das suas apreciacoes, a 

■| Comissao Chernobyl, como ficou conhecida, recomendou a implementacao de um 

° Plano de Emergencia Geral, cujas observacoes diziam respeito, entre outras coisas, a 
o 

I suspensao do cronograma de construcao das usinas nucleares para além de Angra II e 

o III, além de "criar urna Comissao Nacional de Radioprotecao e Seguranca Nuclear 

i encarregada das funcoes normativas, licenciadoras e fiscalizadoras" (Oliveira, 1999, 

¡L p.280). 

Em 1987, o presidente Sarney anunciou a conquista de todo o ciclo do 

combustível nuclear, iniciando a producao do uranio enriquecido. A noticia, recebida 

positivamente pela opiniao pública, evidenciava, contudo, os poucos éxitos que o 

acordó com a RFA alcancara, mas colocava o Brasil diante do tao almejado objetivo 

de ser possuidor de know-how na área nuclear. O passo dado em seguida foi o de 

recuperar a credibilidade nacional também nesse setor, o que passaria pelo 

reconhecimento, em 1988, da existencia do Programa Paralelo e sua incorporacao as 

pesquisas oficiáis. 

Era mantido o éxito científico e tecnológico alcancado pelas pesquisas da 

Marinha, mas gradualmente afastadas as suspeitas quanto a possíveis intencoes 

bélicas do Programa. Nesse mesmo ano, duas outras importantes medidas foram 
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tomadas no sentido de reconstruir a imagem nacional. A criacao do Ministerio da 

Ciencia e Tecnología (MCT), enfatizando a centralidade do tema na agenda 

estratégica, e a definicao constitucional de que a tecnología nuclear no Brasil seria 

desenvolvida e utilizada somente para fins pacíficos. Como observa o ministro da 

Ciencia e Tecnologia, Sergio Rezende, essas medidas marcam a institucionalizacao 

definitiva da agenda nuclear brasileira, vinculando o tema a pauta mais ampia do 

desenvolvimento científico e tecnológico do país. 

Em 1988, as linhas do Programa Nuclear Brasileiro foram amplamente 

modificadas. Objetivava-se a unidade do desenvolvimento tecnológico e da pesquisa 

nessa área que, até o momento, estavam subdivididos entre os Programas Paralelo e o 

Oficial52. Dentro dos objetivos apresentados constava 

(...) facilitar a participacao da iniciativa privada no setor nuclear por meio da 
desestabilizacao das subsidiarias da NUCLEBRÁS, necessidade de ajustar a política 
da área nuclear com o novo texto constitucional, compatibilizar a geracao de energía 
nucleoelétrica com a escassez de recursos e contar com a participacao mais efetiva 
da comunidade científica (Oliveria, 1999, p.284). 

Institucionalmente, a reformulacáo do programa trouxe mudancas. Era criado 

o Conselho Superior de Política Nuclear (CSPN) e a Industrias Nucleares do Brasil 

S.A. (INB), que substituiría a NUCLEBRÁS. A INB teve como subsidiaria urna 

empresa de economía mista, a Uranio do Brasil S.A. (UB), ao passo que as 

subsidiarias da NUCLEBRÁS - NUCLEP e NUCLEMON - foram incluidas no 

Programa Federal de Desestabilizacao. A CNEN teve suas competencias ampliadas, 

passando a ser responsável também pelo Programa Nuclear Paralelo (incorporado ao 

Oficial), e tornou-se órgáo central do novo sistema político do setor nuclear em nivel 

técnico. 

A ampia reformulacáo do programa aproximou-o daquele projeto de 

desenvolvimento tecnológico enquanto urna política de Estado, ao mesmo tempo em 

52 A decisao pela reformulacáo do programa foi resultado de quatro meses de estudo, que contaram 
com a participacao de membros do Ministerio da Fazenda, Ministerio de Minas e Energia, Secretaria 
Geral do Conselho de Seguranca Nacional, Secretaria do Planejamento, Comissao da Presidencia da 
República e Comissao Nacional de Energia Nuclear (Oliveira, 1999, p.284). 
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que criou as condicóes necessárias ao (re)estabelecimento da confianca externa nos 

fins pretendidos. 

Para além das mudancas internas promovidas, também no nivel regional 

operaram transformacoes importantes no sentido do estabelecimento de parcerias 

científico-tecnológicas com a Argentina, consolidando a aproximacao com esse país. 

4.4. 
Cooperacáo nuclear bilateral: a aproximacao com a Argentina 

Segundo Francisco Thompson Flores Neto, a historia das relacoes entre Brasil 

e Argentina foi marcada pela descontinuidade entre fases amistosas e momentos de 

divergencias e tensoes (Flores Neto, 2000, p. 176). Ainda sob o regime militar, opera 

em ambos países urna mudanca na percepcao mutua, afastando-se progressivamente 

da lógica do antagonismo de interesses para a da positividade da cooperacáo política 

e da integracao económica. Na área nuclear, a despeito da histórica competicao, 

verificou-se urna aproximacao gradual realizada inicialmente pela comunidade 

científica de ambos países. 

Ao longo da década de 1970 essa aproximacao ganha o espaco político tendo 

como marco - ainda que simbólico - as sugestóes de criacao de um organismo 

internacional nos moldes da Comunidade Européia de Energía Atómica 

(EURATOM). A proposta apresentada por Miguel Culacati durante o Congresso de 

Direito Nuclear realizado em Buenos Aires, em 1978, tinha por objetivo a integracao 

sul-americana em materia nuclear, o que passava necessariamente pela cooperacáo 

entre Argentina e Brasil. Na ocasiao, a proposta de Culacati recebeu apoio do jurista 

brasileiro Carlos Dunshee de Abranches. 

No ano seguinte, mais um passo era dado caracterizando a reorientacao ñas 

relacoes entre Brasil e Argentina, que comecavam a caminhar para a cooperacáo. Na 

ocasiao, outubro de 1979, foi assinado o Acordó de Cooperacáo Técnico-Operativo 

Itaipú-Corpus, do qual participou também o Paraguai. 
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Apesar dos ensaios de aproximacao, a década de 1980 pode ser considerada 

definitiva para esse processo53. Ela marca a passagem das intencoes para a 

materializacao da cooperacao através das declaracoes de compromisso assinadas 

pelos respectivos chefes de Estado. Nesse contexto, a agenda nuclear pode ser tomada 

como um dos principáis temas da aproximacao que ilustrara a década, sendo marco 

inicial o Acordó de Cooperacao entre o Brasil e a Argentina para o Desenvolvimento 

e a Aplicacao dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear. Assinado em 1980, enfatizava 

o interesse na ampliacao dos lacos de amizade existentes através do entendimento 

mutuo de que a utilizacao da energia nuclear e a detencao da tecnologia necessária 

para isso contribuiriam para o desenvolvimento económico e social de ambas 

nacoes54. 

< Segundo María Cristina Ferraz Alves, dentre as possíveis razoes para essa 

8 aproximacao estao: 

I 
I A necessidade compartilhada de diminuir as pressóes internacionais, fundadas na 
■| existencia de urna corrida nuclear no Cone Sul e em supostas razoes de nao-
5 proliferacao (...) a possibilidade de complementacao industrial e tecnológica, 
>§, vislumbrada tanto pelo Brasil quanto pela Argentina, que evitaría a duplicacao de 
8 esforcos, nao obstante as diferencas de enfoque e das respectivas solucóes 
1 tecnológicas (Alves, 1996, p. 66) 
3 

i? Assim como o Brasil, a Argentina desenvolvía a época um Programa Nuclear 

Ü! iniciado na década de 1950, utilizando reatores a uranio natural e agua pesada. As 

énfases eram possuir urna infra-estrutura capaz de suportar as pretensoes nacionais 

abarcando a utilizacao dos radioisótopos até a exploracao e abastecimento dos sitios 

nucleares a serem construidos (Alves, 1996, p. 61). Apesar dessa escolha, a Argentina 

nao abandona o objetivo de desenvolver a tecnologia para o enriquecimento do uranio 

e tecnologías de reatores maniendo o país em sintonía com as pesquisas de ponta no 

setor. 

3J A postura brasileira pró-Argentina quando da Guerra das Malvinas, em 1982, é um importante 
marco para o reforco da confianca entre os dois países, abalada momentáneamente por contenciosos 
comerciáis. Ver: Alves (1996). 
54 para a íntegra do Acordó ver: 17/5/1980-Acordo de Cooperacao entre o Brasil e a Argentina para o 
Desenvolvimento e a Aplicacao dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear. 
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A agua pesada era comercialmente mais interessante porque, dentre outras 

coisas, nao enfrentava restricoes internacionais urna vez que o uranio natural nao 

estava sob fiscalizacáo da AIEA; a nao dependencia tecnológica externa conferia ao 

país mais prestigio e autonomia internacional - aspecto perseguido pelo Brasil, mas 

mitigado pela escolha por uranio enriquecido cuja tecnologia ainda nao era dominada; 

e, por ter independencia tecnológica externa, fomentava a participacao da industria 

local nessa empreitada (Oliveira, 1999, p. 377). A frente do Brasil, em 1983, esse país 

anuncia o alcance da tecnologia do ciclo combustível nuclear e dá inicio as pesquisas 

para a construcao de um submarino a propulsao nuclear. Naquele momento, a 

Argentina assume a dianteira da política nuclear dentre os países da América Latina. 

Se comparada a brasileira, a opcao argentina pelo uranio natural possuía algumas 

< vantagens. 

8 No governo Sarney, urna serie de documentos foram assinados, entre 

I declaracoes e protocolos sacramentando a cooperacao na área e a convergencia 

I brasileiro-argentina em tres objetivos fundamentáis: o acesso a tecnologia de ponta; a 

g finalidade pacífica da mesma, vinculada ao desenvolvimento interno dos dois países; 

| e a diminuicao da dependencia externa numa área estratégica (Oliveira, 1999, p.381). 

1 Vale lembrar, tanto Brasil quanto Argentina atravessavam um período de 

¿ redemocratizacáo, mais ainda, a aproximacáo naquele contexto permitía urna maior 

ó resistencia as pressoes do sistema financeiro internacional e um melhor 

*" equacionamento das assimetrias comercias (Alves, 1996, p.52). 

Em marco de 1985, quando do encontró entre Sarney e Alfonsín para a 

inauguracáo da Ponte Tancredo Neves sobre o rio Iguacu, foi criada urna Comissáo 

Mista para tratar da integracáo económica entre os dois países. Dentre os pontos a 

serem analisados estava: 

(...) intensificar a cooperacáo nos setores capazes de gerar avancos científicos e 
tecnológicos, fundamentáis ao desenvolvimento económico, tais como a informática, 
a biotecnología, as tecnologías na área nuclear, a fim de evitar que Brasil e 
Argentina fossem marginalizados da Terceira Revolucáo Industrial (...) (grifou-
se) (Alves, 1996, p. 52). 
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Em novembro do mesmo ano, os dois chefes de Estado assinam a Ata para a 

Integracao entre Brasil e Argentina, a Declaracao de Iguacu. Na ocasiao, era assinada 

também a primeira Declaracao Conjunta sobre Política Nuclear, reafirmando os 

compromissos de 1980. Era criado, entao, o Grupo de Trabalho Conjunto55 para 

fomentar o desenvolvimento dos dois países nessa área. Na base da Declaracao 

estava, mais urna vez, a vinculacáo da ciencia e tecnología nucleares ao 

desenvolvimento sócio-económico dos países, a pluralidade de beneficios que esse 

conhecimento poderia proporcionar para as ditas sociedades, a percepcao de que a 

cooperacao poderia diminuir a vulnerabilidade externa no que diz respeito ao 

suprimento de equipamentos e materiais nucleares, o caráter pacífico dos usos 

pretendidos e a possibilidade de ampliar essa cooperacao para os demais países da 

< regiao que comungassem os mesmos objetivos no setor (Declaracao de Iguacu, 1985). 

8 Em dezembro de 1986, os dois chefes de Estado assinam novo documento -

I Declaracao de Brasilia - em que reafirmavam os compromissos anteriores e faziam 

I um balanco do desempenho do Grupo de Trabalho criado anteriormente. No 
s 
g documento, decidera "estimular a participacao empresarial em projetos industriáis 

| vinculados a área nuclear, de interesse dos dois países" e "congratular-se pelo clima 

1 de crescente confianca recíproca entre ambos os países, na área nuclear" (Declaracao 

¿ de Brasilia, 1986). No ano seguinte, Brasil e Argentina assinam a Declaracao de 

ó Viedma por ocasiao da visita do presidente Sarney as instalacoes do Centro Atómico 

*" de Pilcaniyeu, aprofundando a confianca mutua. Na declaracao, mais urna vez 

destaca-se a participacao do setor privado ñas atividades nucleares, o que era visto 

como urna possibilidade de "cooperacao pela via da integracao das industrias de 

ambos os países" (Declaracao de Viedma, 1987). 

A Declaracao de Iperó, assinada quando da visita do presidente Alfonsín ao 

Brasil para a inaugurado da Unidade de Enriquecimento de Uranio Almirante Alvaro 

Alberto, do Centro Experimental de Aramar, foi considerado o ato político mais 

importante e expressivo a sua época. Tornava-se Comité Permanente o Grupo de 

55 O Grupo de Trabalho estava subordinado as chancelarias argentina e brasileira e contava com a 
participacao de membros da CNEN, da Comissao Nacional de Energia Atómica (CNEA) e 
empresarios vinculados ao setor. Ver: Declaracao de Iguacu. 
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Trabalho criado na Declaracao de Iguacu. O documento destacava a capacidade dos 

dois países em desenvolver tecnología nuclear própria e decidía por 

aperfeicoar os mecanismos de cooperacao política e técnicas existentes, através do 
incremento de visitas e intercambio de informacoes, com o objetivo de ampliar o 
conhecimento recíproco dos respectivos programas nucleares, de forma a otimizar a 
complementaridade tecnológica e aprofundar a confianca recíproca (Declaracao de 
Iperó, 1988). 

Também em 1988, em novembro, Sarney e Alfonsín assinam a Declaracao de 

Ezeiza em Buenos Aires. Nela, reforcavam os compromissos assumidos nos 

documentos anteriores e a vontade política de estender a cooperacao e intercambio no 

setor a outros países latino-americanos. Destacavam "a decisao de ambos os países de 

desenvolver um projeto conjunto em materia de reatores regeneradores, passo 

i decisivo na otimizacao dos recursos materiais e técnico-científicos dos dois países na 
C\l 

| área" (Declaracao de Ezeiza, 1988). 

2 Os documentos assinados por Brasil e Argentina ao longo do governo Sarney 
"5 
:a apresentam como eixos estruturais o compromisso pacífico na utilizacao da energía 
£ nuclear e o interesse no intercambio científico e tecnológico de informacao e 
o o s 
co 
I procedimentos, aínda que as opcoes técnicas de ambos fosse distinta: o Brasil com o 
¡5 
V uranio enriquecido e a Argentina com o uranio natural. No que se refere ao ámbito 
j? doméstico, a aproximacao bilateral possibilitava a complementaridade entre um país 

^ mais ayancado ñas pesquisas tecnológicas - Argentina - e um país com enorme 

parque industrial e mercado - o Brasil. 

Externamente, a aproximacao entre os dois países intermediarios da regiao, 

tradicionais competidores, inspirava confiabilidade nos propósitos pacíficos da opcao 

nuclear feita urna vez que dissipava as tensoes em nome do intercambio. Pode-se 

dizer que a cooperacao com a Argentina era também parte do interesse nacional em 

credenciar-se internacionalmente. Assim, com essa aproximacao realizada 

paralelamente as mudancas internas produzidas pelo governo Sarney, completa-se o 

ciclo desse período de transicao em que se estabelecem as bases de urna nova política 

nuclear, que seria recuperada no governo Lula. Nesse, finalmente se registra a 

convergencia entre vontade política, investimentos financeiros e confiabilidade 

internacional. 
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4.5. 
Conclusáo 

No presente capítulo analisamos os caminhos assumidos pela política nuclear 

brasileira ao longo do governo Sarney, que reúne simultáneamente traeos de 

continuidade e descontinuidade em relacao ao governo Geisel. Nesse período 

mantém-se a percepcao anterior de que os conhecimentos científico e tecnológico 

constituíam instrumento central para a realizacáo do interesse nacional, a saber, 

desenvolvimento económico interno com aumento da autonomía relativa e 

valorizacao internacional. Todavía, verifica-se urna mudanca na percepcao dos 

mecanismos a serem utilizados para o alcance desse objetivo, muito em funcao da 

conjuntura de transformacóes político-económicas do país. Tratava-se de um 

i governo de transicao democrática que dentre outros interesses visava a recuperacao 
co 
C\l 

| da credibilidade internacional do país. 
J Seguindo a tendencia internacional de valorizacao da agenda de C&T, na 
"5 
;a esteira da Revolucao Científico-Técnica, o governo Sarney enfatiza a centralidade do 
,8 tema, mantido como urna política de Estado; parte da agenda estratégica nacional. A 
co 

i materia nuclear, como antes, é trazida a luz numa perspectiva de longo prazo que 
cE 

V reunía tanto aspectos económicos, quanto político-estratégicos. Ao mesmo tempo em 

i? que se insería, em perspectiva, num debate energético, preocupacao de um país recém 

Ü! industrializado, era considerada um instrumento para a aquisicao de prestigio 

internacional, além de capacitar a economía interna dada a complexidade tecnológica 

que demandava. 

Nesse sentido, as bases da política nuclear lancadas no período anterior sao 

mantidas e aprofundadas, mas com urna nova roupagem. Em funcao da crise 

económica deflagrada ainda no inicio da década de 1980, tem-se urna reducao nos 

gastos públicos que afeta o Programa Nuclear, sem contudo suspendé-lo ou impedir 

que as pesquisas e avancos na área prosseguissem. O exemplo mais explícito disso foi 

a conclusáo das pesquisas em torno do desenvolvimento de urna tecnología nacional 

para o enriquecimento do uranio, cuja conquista foi anunciada em 1987. 

Particularmente, nesse período a agenda nuclear é envolvida em posturas 

políticas que pudesse afastar as suspeitas quanto a urna possível mudanca no padráo 



114 

de comportamento brasileiro, rumo a urna política bélica. Datam desse período o 

comprometimento constitucional da tecnología nuclear com utilizacóes únicamente 

pacíficas e a criacao do MCT, lavrando o vínculo entre essa agenda e aquela mais 

ampia de C&T. 

No ámbito regional, em continuidade as posturas anteriores, é mantida a 

énfase na ampliacao das parcerias quer comercias quer políticas. Na área nuclear, 

indo ao encontró dos objetivos de recuperar a credibilidade nacional, destaque foi 

dado a aproximacáo com a Argentina tornando cooperacao a tradicional competicao 

entre as duas potencias intermediarias da regiao. Tratava-se de coligar um grande 

parque industrial com o avanco tecnológico, fortalecendo-os mutuamente na política 

internacional. Como fica claro nos documentos apresentados, ambos defendiam o 

< direito soberano de um país intermediario em alcancar excelencia científico-

8 tecnológica tomando-a como instrumento para o desenvolvimento interno e 

I conseguinte valorizacáo internacional. 

I O objetivo na análise, ainda que breve desse governo, foi identificar os traeos 

g de continuidade e ruptura que apresenta em relacao ao governo Geisel no que se 

| refere a materia nuclear. O argumento sustentado era o de que nesse momento o tema 

1 aparece vinculado como antes a urna agenda estratégica, com vistas a recuperacao da 

¿ credibilidade internacional do país, num escopo mais ampio de transicao democrática. 

ó Ainda que a questáo nuclear nao tenha sido mero instrumento retórico, tendo estado 

*" embasada nacionalmente em medidas concretas, ela auxilia na realizacáo do objetivo 

mais abrangente de recolocar o Brasil em concordancia com os principios ocidentais 

de democracia política e liberalizado económica (aspecto marcadamente presente no 

governo Collor). 

A questáo nuclear, que durante a administracáo Geisel despertou suspeitas 

internacionais quanto ás pretensóes de urna ditadura em alcancar know-how no setor, 

é recuperada por Sarney na perspectiva contraria. Buscava-se demonstrar que o que 

se pretendía era aquisicáo de urna nova fonte de poder, mas cuja apropriacáo nacional 

se daría em bases pacíficas em conformidade com o discurso de náo-proliferacáo 

propagando pelas potencias dominantes. Maniendo, entretanto urna postura crítica das 

assimetrias internacionais, esse governo ilustra o caráter idóneo pretendido através 
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das posturas já mencionadas, sem contudo submeter o país ao TNP ou abdicar da 

autonomia tecnológica no setor. 

Em síntese, concluímos que a relevancia assumida pelo governo Sarney na 

política nuclear brasileira foi ter operado a transicao para urna postura pacífica sobre 

o tema, através de medidas concretas, sem com isso abandonar a perspectiva 

estratégica incutida por Geisel. Entretanto, pesem as conquistas feitas - o dominio da 

tecnología -, a manutencao da questao como política de Estado e as inovacoes 

implementadas para o manejo do setor dissipando suspeitas, argumentamos que nesse 

governo a agenda nuclear carece, por razóes conjunturais, de contrapartidas 

financeiras para a realizacao dos objetivos pretendidos. 

No próximo, e último capítulo, analisaremos o encontró entre vontade política 

< e investimentos para que a agenda nuclear converta-se mais urna vez em questao de 

8 Estado. O governo Lula reúne os aspectos dispersos nos governos Geisel e Sarney 
c\i ° r r o J 

I para o tratamento dado ao setor reunindo-os num argumento para a retomada do 

I Programa Nuclear Brasileiro. Na base da defesa feita encontra-se urna perspectiva de 

g insercao internacional autónoma, dentro dos limites que a condicao de país 

| intermediario possibilita. Nesse sentido, a recuperacao da agenda nuclear em nivel 

1 estatal ganha corpo dentro de um argumento mais ampio de que nao se pode perder o 

¿ conhecimento acumulado na área científica e tecnológica, o que colocaría o país em 

ó marcha ré, retornando a urna condicao de dependencia externa. 
R Á relevancia conferida ao tema da ciencia e da tecnología como catalisadora 

de um projeto nacional de crescimento económico sustentável, o governo Lula insere 

o debate mundial sobre o crescimento da demanda energética, pré-condicao para o 

desenvolvimento. O argumento sustentado é o de que o país nao pode se furtar a 

acompanhar essa tendencia mundial, abrindo mao de urna heranca tecnológica que o 

projeta nao só politicamente, diferenciando dos seus pares em desenvolvimento, mas 

também económicamente, no restrito mercado energético de exportacao de uranio 

enriquecido. 



5. 
A Política Nuclear no Governo Lula: dominio tecnológico, 
desenvolvimento sustentável e insercáo internacional 

"Porque ninguém ajuda ninguém a ser soberano e independente. " 
-RexNazaré 

5.1. 
Introducáo 

o 
co 

| Nos capítulos anteriores, observamos alguns marcos fundamentáis da política 

Í nuclear brasileira em que esta esteve associada a agenda estratégica do país. Em que 

| pesem as especificidades políticas de cada momento - urna ditadura militar e um 

5 governo de transicao para a democracia -, em ambos o dominio do conhecimento 
ICO 

§" científico e tecnológico, entendido como fonte de poder estrutural, foi convertido em 

1 chave para a insercáo internacional brasileira. 

o No nivel doméstico, esses dois governos mantiveram a vinculacao entre C&T, 
cu 
g agenda nuclear e desenvolvimento interno para a diminuicao da dependencia externa, 

bases para a mudanca do status internacional do país. Em meio a esse traco de 

continuidade, algumas rupturas, ou particularidades, caso a caso puderam ser 

percebidas. Com Geisel, o incremento científico-tecnológico esteve associado: a) ao 

tema energético - dada a crise do petróleo; b) a urna preocupacao em ampliar as 

parcerias externas; c) ao fomento das pesquisas internas para suprir a demanda 

energética do país; e d) a busca pela diminuicao da vulnerabilidade de um parque 

industrial altamente dependente do petróleo importado. 

Nesse contexto, foi assinado o acordó com a RFA cujas grandes repercussoes 

mantiveram-se muito mais no nivel retórico do que calcado em problemas reais ñas 

relacoes internacionais do país. O Brasil estabelecia nova parceria, mas na prática nao 

conseguía a almejada transferencia de know-how. Simultáneamente, esse governo 
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ganhava a confianza do mundo árabe garantindo seu suprimento de petróleo em 

relacóes preferenciais e dava fim ao contencioso com a Argentina sobre a utilizacáo 

da Bacia do Prata. No plano doméstico, iniciava o programa pró-álcool, o (PNB) e, 

estabelecia as bases para o Programa Nuclear Paralelo, através do qual o dominio da 

tecnología para o enriquecimento do uranio seria alcancado quase dez anos depois. 

Em que pese declaracoes oficias de que o interesse nacional na área nuclear era 

pacífico, nao se verificou urna preocupacáo substancial em dissipar suspeitas quanto 

as intencoes pretendidas. Esse aspecto marcará o tema na gestáo Sarney. 

Foi no período de 1985 a 1989 que a conciliacáo externa brasileira teve inicio, 

ainda que, no caso nuclear, o país tenha permanecido fora do TNP por mais alguns 

anos. Num contexto muito mais abrangente de recuperacáo da credibilidade política, 

< o tratamento dado ao tema nuclear foi revisitado. Internamente, ele ganhou duas 

| novas roupagens, sendo inserido na pauta do entáo criado MCT e tornando-se 

1 definitivamente urna tecnología para fins pacíficos com base em dispositivo 

| constitucional. No plano regional, foi tema importante na aproximacáo com a 

5 Argentina, pondo fim as tensoes com o outro grande país sul-americano, afastando 

| possíveis motivacoes geopolíticas para urna corrida nuclear. 

1 Essas medidas corroboraram a posicáo política brasileira de entáo, que 

¿ objetivava recuperar a imagem do Brasil enquanto nacáo inserida no bloco ocidental. 
OÍ 

ó Entretanto, dada a crise económica que atravessou toda a década de 1980, e apesar de 

o governo Sarney ter conseguido dar inicio a recuperacáo da mesma, a importancia 

política que a ciencia e a tecnología adquiriram naquele momento nao se converteu 

em investimentos para o setor. Forzosamente, a falta de recursos atingiu os 

Programas Nucleares o que nao impediu, de todo, a continuidade das pesquisas na 

área. Vale lembrar que o anuncio do alcance da tecnología para o enriquecimento do 

uranio foi feito em 1987. 

Como hipótese para a análise do governo Lula, estabelecemos que nesse 

momento há a convergencia dos aspectos dispersos ñas duas outras gestóes, a saber: 

a) a percepcáo política de que o conhecimento científico-tecnológico é fundamental 

para o desenvolvimento sustentável do país; b) a permanencia da vinculacáo da 

agenda nuclear com o debate mais ampio sobre C&T; c) a compreensáo de que a 
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detengo do know-how nessa área qualifica o país externamente; d) a adocao de urna 

postura externa que inspire confiabilidade; e e) a alocacao de recursos para o setor -

ainda que, como veremos, seja reconhecida a insuficiencia dos mesmos. 

Particularmente, o governo Lula retoma o debate sobre o PNB expressando o 

interesse na elevacáo dessa agenda a condicao de política de Estado, fundamental 

para a realizacao e manutencao, no longo prazo, dos objetivos supracitados. Por fim, 

assumimos que essa postura e objetivos estao em conformidade com a autopercepcao 

nacional do grau de amadurecimento político-económico já alcancado pelo país, sua 

condicao de PI, que demanda suprimento energético, conhecimento tecnológico para 

o incremento do processo produtivo e certo diferencial político para negociar suas 

demandas externamente. 

< Na primeira parte desse capítulo será feito um breve recuo histórico aos 

| governos Collor e FHC lancando luz sobre a política nuclear realizada. O argumento 

1 trazido é o de que a década de 1990 marca um período de descontinuidade na política 

| mais ampia de C&T, o que afetou diretamente a agenda nuclear. O tema esteve muito 

5 mais associado a um discurso retórico do que a medidas objetivas de incremento para 

| o setor, ou que o associassem a urna agenda estratégica. Por fim, seráo apresentados 

1 alguns aspectos gerais de distincáo entre o governo Lula e o período anterior. 

¿ Argumentamos que a base de ruptura que se opera está na mudanca de perspectiva 
OÍ 

ó quanto as possibilidades de acáo externa do Brasil. Disso deriva a énfase que o tema 

de C&T adquiriu, tendo sido de interesse do governo torná-lo urna política de Estado. 

Na segunda parte do capítulo, será feito, inicialmente, um resumo descritivo 

da agenda do MCT para o período 2003-2006, utilizando dados quantitativos e 

informacóes gerais disponíveis no Relatório de Gestáo do Ministerio. O objetivo é 

demonstrar a centralidade que a política de C&T readquire no governo Lula, erguida 

sobre urna plataforma ampliada, dialogando tanto com os demais Ministerios quanto 

com a sociedade. 

Interessante perceber que C&T aparecem aqui institucionalmente como um 

poder estrutural, na medida em que sao concebidas como pré-condicáo para a 

realizacao dos demais interesses nacionais, da área económica a área de defesa, 

passando pela social. Em seguida, é feita a análise do Programa Nacional de 
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Atividades Nucleares (Pnan), apresentando as atividades nucleares já realizadas no 

Brasil e debatendo os argumentos sobre a retomada do PNB, evidenciando os 

aspectos estratégicos que o circundam. 

Sobre o PNB, serao apresentadas as fases de sua revisáo e os atores que 

participaram em cada urna délas, e entao os argumentos a favor e contra a retomada 

do Programa, e sobre que bases se erguem. O objetivo é perceber que o debate sobre 

a retomada do PNB acompanha a pauta de discussoes internacionals sobre o 

crescimento da demanda energética em conseqüéncia da expansáo da economia 

mundial. O argumento é simples: sem energia nao há desenvolvimento. Internamente, 

a essa assertiva se coligou a opcao estratégica de diminuir o quanto possível a 

dependencia externa na materia, diversificando a matriz energética nacional, dando 

< énfase aos recursos disponíveis no país. 

| Ainda nessa parte será mencionada a recepcao internacional as posturas do 

1 Brasil em materia nuclear. O objetivo é demonstrar que a trajetória de aceitacao das 

| normas internacionais sobre o tema trouxe confiabilidade ao país, e o entendimento 

5 de que os objetivos pretendidos nao ameacam a ordem estabelecida. Nessa subsecao, 

| será dado destaque ao debate sobre o Protocolo Adicional ao TNP, único documento 

1 nao assinado pelo Brasil. Mesmo estando fora do Protocolo, a contrapartida externa 

¿ as pretensoes brasileiras permaneceram positivas. 
OÍ 

ó 
2 5.2. 

1990 a 2000: Os reflexos da mudanca de perspectiva estratégica para a 
política externa na agenda de C&T 

5.2.1. 
A década de 1990 e a desaceleracáo tecnológica 

O governo Fernando Collor de Mello coincidiu com o fim da Guerra Fria e a 

vitória definitiva dos valores ocidentais de democracia e liberalizacáo económica. 

Nota-se, nesse período, a "preocupacáo com a remocáo de disputas que poderiam 

interferir com um projeto mais ampio de internacionalizacáo e liberacáo económica" 

do Brasil (Herz; Wrobel, 2002, p. 258). A percepcáo era de que se atravessava um 
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momento propicio para mitigar as dificuldades existentes na relacao com o Norte, 

caminhando no sentido da cooperacáo. 

Nesse momento, o tema nuclear aparece como instrumento retórico de 

mudanca da imagem internacional do país, materializado em algumas posturas 

emblemáticas. No ámbito doméstico, data desse período a chamada "operacao tapa 

buraco" - quando é jogada urna pá de cal no local destinado aos testes nucleares 

subterráneos. Na ocasiao, o presidente Collor reforcou os vínculos entre a política 

nuclear e a questao do meio-ambiente, pois a área destinada as possíveis explosoes 

nucleares brasileiras localizava-se na floresta Amazónica, objeto central dos debates 

internacionais sobre protecáo ambiental de entáo. 

No plano regional, teve-se a criacáo da Agencia Brasileiro-Argentina de 

< Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC). Apesar de nao serem 

" signatarios do TNP, Brasil e Argentina criaram um organismo bilateral de 

1 fiscalizado mutua das atividades nucleares que realizavam e, em seguida, assinaram 

| com a AIEA o Acordó Quadripartite, permitindo a visitacáo dos técnicos da Agencia 

5 aos seus sitios nucleares. Nesse período, há ainda a adesáo integral do país ao Tratado 

| de Tlatelolco. No plano internacional, além da aproximacáo com a AIEA, tem-se um 

1 ato simbólico na Assembléia Geral das Nacóes Unidas em que o Brasil se declara 

¿ contrario as explosoes nucleares, ainda que para fins pacíficos. 
OÍ 

ó Observa Batista, entretanto, que essas medidas, longe de refletirem um 

comprometimento interno real com o tema nuclear, consistiam em urna retórica para 

construcáo de urna imagem positiva do país, que nao condizia com urna política 

estratégica. Além de manter suspenso o PNB e o Acordó com a Alemanha, inicia-se, 

sob a orientacáo de Samuel Goldenberg, secretario do MCT, o desmonte do próprio 

Programa Paralelo (Batista, 1996, p. 58). 

Em continuidade ao governo anterior, com a ascensáo de Fernando Henrique 

Cardoso prevaleceu a associacáo do PNB com o autoritarismo, construindo urna 

imagem negativa para o setor. Com Ronaldo Sardenberg a frente do MCT, verifica-se 

alguma recuperacáo ornamentaria em relacao a gestáo anterior, datando desse período 

a capacitacáo nacional na fabricacáo de radiofármacos. O marco externo importante 
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foi a assinatura do TNP (1997)56, formalizando urna postura em conformidade com as 

exigencias da AIEA, que na prática já haviam sido sacramentadas com o Acordó 

Quadripartite. 

No que se refere ao tema mais geral da C&T, no governo FHC poucos foram 

os investimentos feitos. Entre 1995 e 2002, tem-se a diminuicao dos recursos do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT)57, urna 

reducao substantiva ñas bolsas do CNPq, e a interrupcao do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT)58, caracterizando urna 

descontinuidade na política nacional para o setor (Rezende, p.7, 2006). Tais medidas 

demonstravam um retrocesso na vinculacao de fado entre C&T, desenvolvimento 

interno do país e projecao internacional. 

< Segundo o ministro Sergio Rezende, a criacao, em 1999, dos Fundos Setoriais 

| foi a medida mais significativa assumida nesse período para fomentar o avanco em 

1 C&T. Tratava-se da constituicao de fontes de captacao de recursos extras para os 

| projetos ministeriais, que nao viriam da Uniao. 

i 
£ 5.2.2 
| Governo Lula e a mudanca de perspectiva quanto ás possibilidades 
1 exteriores do Brasil: C&T recuperam a centralidade 
8 
¡2 A chegada de Lula a Presidencia, longe de marcar urna ruptura completa com 

=> relacao ao governo anterior, dada a tradicional oposicao política entre os partidos, 

estabeleceu para com esse urna linha de continuidade no que diz respeito a 

diplomacia económica multilateral e a urna política macroeconómica ortodoxa. 

Observa Lima que o traco distintivo entre os dois momentos foi a mudanca de 

perspectiva para a insercao internacional do país: de urna estrategia de "credibilidade" 

e "postura defensiva" para urna "visao autonomista crítica a [essa] tese" (Lima, 2005, 

p.18). 

56 A Argentina assina o TNP em 1995. Nesse ano o Brasil assina o regime de Controle de Tecnología 
de Mísseis e em 1996 assina o Tratado para Proibicao Completa de Testes Nucleares. 
57 O Fundo foi criado em 1969 e restabelecido em 1991, para dar apoio financeiro aos programas e 
projetos prioritarios de desenvolvimento científico e tecnológico nacionais. 
58 O Programa foi criado em 1984 como um instrumento complementar á política de fomento á Ciencia 
& Tecnología (C&T) no Brasil. 
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Via de regra, o projeto nacional posto em marcha pelo governo Lula inverteu a 

perspectiva do período anterior que situava o país como o "último dentre os 

primeiros", colocando-o como "o primeiro dentre os últimos" (Lima, 2005, p.19). 

Segundo Luiz A. P. Souto Maior, foi "menos a fala de um país emergente, em busca 

de maior espaco de manobra, do que a de um Estado que se vé como potencia 
emergente, com aspiracoes a maior influencia na cena mundial" (Maior, 2004b, p.56). 

Prevalecendo o principio da diversificacao das parcerias para ampliar a 

margem de autonomía do país, esse governo aproximou-se de Estados que ocupara 

lugar semelhante ao brasileiro no sistema internacional, possibilitando urna maior 

simetría nos diálogos. Comprometendo-se com os principios de democratizado das 

relacoes internacionais e com a promocao de urna ordem política e económica 

< mundial menos assimétrica, a postura externa assumida pelo novo governo 

| aproximou-o, em interesses, dos países em desenvolvimento e daqueles 

1 desenvolvidos com um discurso revisionista. Isso nao significou, contudo, o 

| afastamento dos tradicionais interlocutores como os EUA, com quem se buscou urna 

5 "parceria madura", ñas palavras do ministro das Relacoes Exteriores, Celso Amorim 

| (Amorim, 2002). 

1 Demonstrando o ativismo da política externa do novo governo, na esteira da 

¿ diversificacao das parcerias, é possível citar as articulacoes feitas em materia 
OÍ 

ó tecnológica, através do MCT. No ámbito regional, o governo promoveu iniciativas 

para aproximar a comunidade científica sul-americana, tendo como principáis cañáis 

a Reuniao Especializada de Ciencia e Tecnología do Mercosul, o Programa Sul-

Americano de Apoio a Cooperacao em C&T (Prosul) e os projetos realizados no 

ámbito da Organizacao dos Estados Americanos (OEA) (Relatório de Gestao, 2006, 

p.104). Especial atencao foi dada a cooperacao com a Argentina, cujo caráter 

estratégico já havia sido lavrado décadas atrás. 

No que diz respeito a relacáo com outros blocos, destacou-se a defesa dos 

interesses nacionais, e também do Mercosul, em temas como propriedade intelectual, 

ñas negociacóes com a Organizacao Mundial do Comercio (OMC) e Mercosul-Uniáo 

Européia (UE). Destacaram-se ainda, os projetos trilaterais no ámbito das relacoes 
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índia, Brasil, África do Sul (IBAS), sobre nanotecnologia, saúde e pesquisa na 

Antártida, para mencionar alguns temas (Relatório de Gestao, 2006, p.104). 

Na Asia, o governo Lula buscou o intercambio com a índia, maior exportadora 

de softwears do mundo, e com a China - país com o qual assinou o Acordó de 

Cooperacao Tecnológica para o envió do segundo satélite CBERS (China-Brazil 

Earth Resources Satellite). No continente africano, realizou viagens a África do Sul, 

Angola, Mozambique, Namibia, e Sao Tomé e Príncipe, países nos quais se verificou 

a recuperacao de lacos histórico-culturais para o estreitamento das relacoes politico

económicas, além do estabelecimento de parcerias tecnológicas voltadas para o setor 

agrícola (Concha et al., 2004, p.3). Outros diálogos importantes foram os realizados 

com Japáo, Coréia do Sul, Cuba e Venezuela, países com os quais objetiva-se 

< estabelecer novas parcerias simétricas em materia tecnológica (Rezende, 2006, p.7). 

| Tal multiplicidade de parcerias e temas conferiu a esse governo um perfil 

1 pragmático, no sentido de diversificar os diálogos para alcancar os objetivos de sua 

| acáo externa, sem alinhamentos políticos a priori. Ao mesmo tempo, reforca sua 

5 posicáo de PI que, se percebendo enquanto tal e cíente das próprias capacidades e 

| limitacóes, buscou ampliar e fortalecer parcerias através das quais pudesse promover 

1 e realizar o interesse nacional de maior autonomía em sua insercáo internacional. 

¿ No plano doméstico, o crescimento sustentável compós a base para a 
OÍ 

ó realizacáo desse interesse e, nesse sentido, a agenda de C&T foi novamente trazida a 

ordem do dia. Vale notar, no governo Lula, ao tema de C&T é associado áquele da 

inovacáo - aquisicáo de know-how -, anteriormente sugerido quando da formulacáo 

do II PBDCT. O retorno do tema a agenda nacional nao foi gratuito, estando ligado 

ao grau de amadurecimento económico interno e ao estabelecimento de urna 

estrategia de insercáo internacional que prioriza o aumento da autonomía relativa do 

país, minimizando sua condicáo de importador de tecnologías prontas. 

Como apresentando por Strange e ilustrado pelo relatório do InterAcademy 

Council, a aquisicáo de conhecimento possibilita a um país diferenciar-se frente aos 

demais. Porque detentor de urna fonte de poder estrutural, pode ter sua posicáo 

internacional valorizada. Na base desse poder está a centralidade que C&T assumem 

na contemporaneidade, como forcas produtivas responsáveis, em larga medida, pela 
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manutengo do lucro capitalista. Argumentamos, pois, que a estrategia brasileira 

acompanha essa percepcao e por isso pretende a conversao de ciencia, tecnología e 

inovacao (C,T&I) em política de Estado. No seio desse projeto, figura a valorizacao 

da agenda nuclear como tecnologia de ponta e fonte alternativa para o suprimento de 

urna demanda energética crescente. 

Antes de entrarmos no debate de C&T propriamente, convém a apresentacao 

de alguns dados sobre a projecao de crescimento económico brasileiro em 

comparacao ao mundial e a expectativa de crescimento da demanda energética que a 

acompanha. Os dados a seguir foram retirados do Plano Nacional de Energía 2030 -

Estrategia para a Expansáo da Oferta, elaborado pela Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) do Ministerio de Minas e Energia (MME). 

< O crescimento medio da economia mundial no período de 1971-2000 foi de 

| 3,3% ao ano, tendo o Brasil crescido 4,1% no mesmo período. Vale notar, que o 

1 boom de crescimento nacional concentrou-se na década de 1970, pois, ao ser excluida 

| da análise, o crescimento nacional passa a ser de 2,1 % (1980-2000). 

5 A partir da elaboracao de tres cénanos possíveis para o período de 2005-2030, 

| o crescimento da economia mundial deverá variar entre 3,8%, 3% e 2,2%, levando 

1 em conta adversidades políticas que possam interferir nesse processo. Nesse contexto, 

¿ a expectativa de crescimento para o Brasil oscila entre 5,1% (quando a media 
OÍ 

ó mundial for de 3,8%) caindo para 4,1% e 3,2% (quando a media mundial for de 3%) 

podendo chegar a 2,2% equiparando-se as taxas anuais do mundo. Tais variacoes 

percentuais do crescimento brasileiro acompanham os cenários mundiais, e foram 

elaboradas em funcao da maior ou menor capacidades nacionais em equacionar suas 

forcas e franquezas as mudancas externas. 

Esse quadro se reflete na demanda energética brasileira. Entre 1970-2000, a 

taxa de consumo final de energia foi de 3%, tendo sido 2,2% quando considerado o 

período de 1980-2000. Estima-se para 2000-2030 urna variacao entre 4% (num 

cenário mundial de crescimento a 3,8% e nacional a 5,6%), 3,5% (para um 

crescimento mundial de 3% e nacional de 4,1%), 3% (para um crescimento nacional 

de 3,2%) e de 2,6% (numa taxa de crescimento na ordem de 2,2% ao ano). 
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O debate que se segué em relacao ao tema de C&T e específicamente sobre a 

questao nuclear sugere urna expectativa oficial de alcancar taxas positivas de 

crescimento,- os cenados intermediarios expostos ácima - o que elevaría o consumo 

energético. Como observado, o desenvolvimento económico nao se realiza por 

determinismos, mas é o resultado de análises das condicoes estruturais do país 

cruzadas com objetivos político-económicos que se espera alcancar. 

Dissemos que sem energía nao há desenvolvimento humano, mas 

dialeticamente, é o próprio desenvolvimento que cria a demanda por energía. Assim, 

pode-se supor que o Brasil estabelece um plano de crescimento energético que se 

coliga a um planej amento previo de crescimento económico que se pretende atingir, 

no qual o aumento da autonomía nacional é prioridade. Nessa agenda, a elevacao de 

< C,T&I a condicao de política de Estado encontra sua razao de ser, sendo forca motriz 

| para o desenvolvimento económico e permitindo maior espaco de manobra para a 

1 ampliacao da matriz energética nacional. 
I 
| 5.2.2.1 
b Ciencia e Tecnología e Inovacáo como Política de Estado i 
re 

| Como já mencionado ao longo da dissertacao, o tema da ciencia e da 

o tecnología esteve, de um modo geral, presente ñas políticas governamentais 

ii brasileiras, tendo sido seu maior ou menor peso marcado pelas preferencias de 

¡L agenda para o desenvolvimento nacional adotadas a cada gestao. Particularmente na 

área nuclear, ainda que se possa estabelecer um traco de continuidade ñas pesquisas a 

partir de 1930 e, mais acentuadamente, das décadas de 1950 e 1960 em diante, dois 

foram os aspectos que, ligados, contribuíram para que essa se caracterizasse com urna 

continuidade tenue. A saber, urna percepcao intermitente de que o investimento em 

C&T constitui-se como forca motriz para o desenvolvimento sócio-económico do 

país e a vinculacao ocasional disso a urna agenda estratégica de projecao 

internacional. Deve-se considerar ainda urna histórica falta de interesse do setor 

empresarial brasileiro em investir em ciencia, tecnología e inovacáo, maniendo o 

parque industrial dependente, por décadas, da importacao de know-how (Rezende, 

2005, p.3). Em parte, o desenvolvimento económico tardio explica essa percepcao, 
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mas também é preciso levar em conta a ausencia de incentivos para que o setor 

aceitasse correr o risco dos investimentos com know-how. 

Como apontado anteriormente, o governo Lula (re)estabelece a vinculacao 

entre CT&I e o desenvolvimento nacional, entendendo ser esse o caminho mais 

promissor para a insercao internacional do país. Um aspecto marcante desse governo, 

sobretudo se comparado a pouca importancia que o setor teve em boa parte da década 

de 1990, é o objetivo de criar as bases para que CT&I se convertam definitivamente 

em urna Política Nacional (PNCT&I), como expresso no Relatório de Gestao do 

MCT: 

A ciencia, tecnologia e a inovacao sao instrumentos para o desenvolvimento, o 
crescimento económico, a geracao de emprego e renda e a democratizacao de 

< oportunidades. O trabalho de cientistas, pesquisadores e académicos, além do 
y desempenho das empresas, sao fortes determinantes para a construcao da soberania 
« nacional e a consolidacao de um modelo de desenvolvimento sustentável, capaz de 
° atender ás justas demandas sociais da maioria dos brasileiros. Trata-se, portanto, de 
f urna questao de Estado, que ultrapassa os governos, a ser considerada como um 
| compromisso que se transiere de geracao a geracao (Relatório de Gestao, 2006, p.8). 

I 
o Como já mencionado, a inclusao e énfase dada ao tema da inovacao 
o re 

| evidenciara os argumentos estratégicos de diminuicao da dependencia externa relativa 

o do país no setor e de qualificacao internacional, mas também sugere o interesse de 

ii tornar o Brasil competitivo no mercado exportador de tecnologia. Tal objetivo, o de 

¡L investir em inovacao, acompanha o desenvolvimento económico alcancado ao mesmo 

tempo em que dele se torna motor. 

Como observado no capítulo 2, históricamente, a lideranca da política 

internacional esteve a cargo daquela(s) poténcia(s) que promoveram as inovacoes 

tecnológicas na industria e na energía. Isso porque, através desse processo, 

conseguiram urna vantagem competitiva frente aos demais Estados, pelo tempo em 

que a popularizado do novo conhecimento demorou a acontecer. A aquisicao de 

know-how foi convertida, pois, em fonte de poder, inicialmente económico, podendo 

ser também fonte de poder político, dependendo das perspectivas de projecao 

internacional de cada país. 

Recuperando Strange, vimos que o exercício desse poder se dá pela negacao 

ao seu acesso. Para os países em desenvolvimento, sua popularizacao permite um 
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desenvolvimento interno menos dependente, conferindo maior autonomía de decisáo 

e diferencial na economia política internacional, urna diminuicáo de assimetrias que 

nao interessa as potencias dominantes. Quem detém know-how, portante, pode gozar 

de maior liberdade no estabelecimento de sua política económica e mesmo na 

excussáo de um projeto político de maior autonomía. Sustentamos que essa é a leitura 

brasileira expressa ñas linhas adotadas para sua política de C,T&I. 

Na base das formulacoes da PNCT&I está a incorporado das prioridades do 

Governo Federal referentes aos ámbitos económico, estratégico e social. Como 

objetivos gerais, figurara o incremento do Sistema Nacional de Ciencia e Tecnología 

- base para a expansáo do setor no país -, o comprometimento maior do empresariado 

com políticas de inovacao, qualificando a producao nacional, e a conversáo de C,T&I 

< em instrumento da política de desenvolvimento económico e social do país e para a 

| aquisicao de prestigio. Assim, a PNCT&I se subdivide em quatro eixos principáis, 

1 sendo um horizontal que capitaneia os objetivos supracitados. 

| Os outros tres eixos, verticais, sao: Política Industrial, Tecnológica e de 

E Comercio Exterior (PITCE); Objetivos Estratégicos Nacionais (dentre os quais 

| figurara as atividades nucleares); e C&T para a Inclusáo e Desenvolvimento Social 

1 - que, em síntese, buscara a capacitacao de C&T no país ñas áreas temáticas. A todos 

¿ os quatro eixos subjaz o objetivo de converter CT&I em instrumento para o 
OÍ 

ó desenvolvimento nacional de forma soberana e sustentável (Rezende, 2006, p. 11). 

Buscando urna base de apoio na sociedade para a realizacáo da PNCT&I, 

democratizando o debate, o MCT manteve diálogos com segmentos das comunidades 

científica e académica, tais como a Academia Brasileira de Ciencia (ABC), a 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia (SBPC) e a Associacáo Nacional de 

Dirigentes de Instituicóes de Ensino Superior (Andifes) (Rezende, 2006, p.9). Vale 

mencionar também, a exemplo desse diálogo, a realizacáo da II e da III Conferencias 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Inovacao - com participacáo de académicos, 

políticos e técnicos -, cujo debate contribuiu no estabelecimento das linhas mestras da 

política edificada. 

O caráter pluridimensional com que a PNCT&I foi conduzida se expressou 

também na ampliacáo dos diálogos interministeriais, em que o MCT buscou o 
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estabelecimento de parcerias e o comprometimento de outros Ministerios com o tema. 

Figuram entre seus interlocutores: 

[Os Ministerios] da Educacao (MEC), do Desenvolvimento, Industria e Comercio 
Exterior (MDIC), da Saúde (MS), da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento 
(MAPA), das Minas e Energias (MME), da Defesa (MD) e da Integracao Nacional 
(MIN). Também sao de grande importancia para a viabilizacao da política os 
Ministerios do Planej amento (MP), da Fazenda (MF) e a Casa Civil da Presidencia da 
República, como o Conselho Nacional de Ciencia e Tecnologia (CCT), diretamente 
vinculado a Presidencia da República (Rezende, 2005, p.l 1) 

Comparativamente, a prioridade dada a agenda de C,T&I no atual governo 

traduziu-se em um aumento significativo dos investimentos para o setor, ainda que a 

media do PIB destinada a área esteja aquém dos 2% almejados. Em 2002, o 

orcamento era de R$ 9,5 bilhoes, tendo alcancado o patamar de R$ 15 bilhoes em 

2006, um incremento da ordem de 48%. Na gestao FHC (1999-2002), na qual C,T&I 

nao figuravam como política de Estado, a execucao orcamentária do MCT foi de R$ 

2,1 bilhoes em 2002, tendo chegado a R$ 4,3 bilhoes em 2006 (Relatório de Gestao, 

2006,p.l5etseq.). 

Em se tratando dos temas estratégicos capitaneados pelo MCT a curva 

ascendente dos investimentos fica ainda mais evidente. No caso do Programa 

Espacial, a execucao orcamentária subiu de R$ 49,9 milhoes em 2002, para R$ 228 

milhoes em 2006, um aumento de 356%. Nos Fundos Setoriais, em 2002, contou-se 

com R$ 315,4 milhoes e em 2006 os valores previstos sao da ordem de R$ 1 bilháo, 

um aumento de 217%. Nao gratuitamente, os investimentos com a formacáo de 

recursos humanos também aumentaram. Em 1999, foram em 18.645 bolsas de 

iniciacáo científica, 5.745 de mestrado e 5.185 de doutorado. Em 2002, foram 18.125 

bolsas de iniciacáo científica, 5.803 de mestrado e 5.598 de doutorado. Finalmente, 

em 2006 foram 21.838 bolsas de iniciacáo científica, 8.474 de mestrado e 7.811 de 

doutorado (Relatório de Gestao, 2006, p.22). 

Em conjunto, os aspectos observados demonstrara o interesse do governo em 

criar urna estrutura de sustentacáo para um projeto nacional de desenvolvimento 

económico sustentável que se converta no "carro abre-alas" do país no sistema 

internacional. Para tanto, o foco dos investimentos esteve na qualificacáo de máo-de-
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obra, projetos estratégicos, programas que transformam C&T em agenda para a 

inclusao social, e articulacoes com o setor privado para a inovacao e qualificacáo da 

producáo nacional. 

Apesar da estrategia de insercao externa utilizada por esse governo estar 

diretamente ligada a visáo construida das potencialidades do país como um player 
internacional, os caminhos percorridos evidenciara o interesse em recuperar as 

conquistas feitas por gestoes anteriores e em trabalhar sobre bases que perdurem para 

além desse governo. Ou seja, nao se trata de pensar nos ganhos possíveis para esse 

governo, mas de criar condicoes que confiram durabilidade a insercao internacional 

do país, o que é viabilizado também pela criacao de urna estrutura normativa que 

otimize as estrategias propostas. 

< Essa perspectiva, de longa duracao, é confirmada pelos marcos regulatórios 

| aprovados para o setor. Destaque deve ser dado a Lei de Inovacao (n° 10.973, de 

1 02/12/2004) que "estimula a pesquisa e o desenvolvimento [P&D] de novos 

| processos e produtos na empresa privada, a partir da integracao de esforcos entre 

5 universidades, instituicoes de pesquisa e empresas de base tecnológica". Outras 

| normas aprovadas foram a Lei de Informática (n° 11.077, de 30/12/2004), que 

1 "prorroga até 2019, os beneficios fiscais para a capacitacao do setor da tecnología da 

¿ informacao, favorecendo os investimentos em P&D ñas empresas de informática", a 
OÍ 

ó Lei do Bem (n° 11.196, de 21/11/2005) que "incentiva o processo de inovacao na 

empresa privada" através beneficios fiscais, e a Lei de Bios segur anca, (n° 11.105, de 

23/05/2005) que "regulamentou o funcionamento do Conselho Nacional de 

Biotecnología abrindo ampias possibilidades para a pesquisa científica e tecnológica 

neste importante campo" (Relatório de Gestáo, 2006, p.41). 

Ñas próximas páginas veremos a perspectiva autonomista empreendida pelo 

governo Lula materializada na política nuclear executada e as justificativas para a 

realizacáo de um Programa Nuclear como questáo de Estado e nao de governo. 
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5.3. 
O Programa Nacional de Atividades Nucleares (Pnan) e a revisáo do 
Programa Nuclear Brasileiro (PNB): desenvolvimento interno e prestigio 
internacional 

Inserido no eixo horizontal Objetivos Estratégicos Nacionais, o Programa 

Nacional de Atividades Nucleares (Pnan) engloba atualmente boa parte das atividades 

nucleares do país ou co-participa das mesmas. Vale dizer, as usinas Angra I e II sao 

de competencia do MME e as pesquisas em torno do submarino a propulsao nuclear 

estao a cargo da Marinha do Brasil, Ministerio da Defesa (MD). Os objetivos gerais 

do Pnan sao a implementacao e regulamentacao de atividades que utilizem tecnologia 

nuclear com interface na medicina, industria, agricultura e meio ambiente e geracao 

de energia, além daquelas voltadas para o atendimento ao mercado de equipamentos. 

Além do MCT, sua execucáo está a cargo da Comissao Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN), das Industrias Nucleares do Brasil (INB S.A.) e da Nuclebrás Equipamentos 

Pesados (NUCLEP S.A.). 

Dando continuidade a valoracao vivida pela área de C,T&I no governo Lula, 

a agenda nuclear brasileira recebeu progressivo incremento, em relacáo ao governo 

FHC. Excluindo os gastos com as usinas nucleares, os investimentos para o setor 

passaram de R$ 417 milhoes em 2002, para R$ 511 milhoes em 2006, o que permitiu 

ao país dar um salto de qualidade no aproveitamento de seu potencial na área. 

Verificou-se a expansáo da oferta de radiofármacos e radioisótopos para suprir a 

demanda na área de saúde59, além de um incremento na utilizacáo da tecnologia 

nuclear na industria e agricultura, elevando a qualidade exportadora da producáo 

nacional60. Para além disso, a dinamizacáo do setor permitiu avancos em áreas 

nevrálgicas do potencial nuclear, relacionadas aos objetivos estratégicos a ele 

59 Em 2004 foram 2,3 milhoes de procedimentos médicos utilizando radiofármacos, registrando um 
aumento anual de 10% nos últimos 10 anos. Em 2005, foram cerca de R$ 2,5 milhoes de 
procedimentos contabilizando urna receita de aproximadamente R$ 50 milhoes (Retomada do PNB. 
Subsidios para a discussao da retomada do Programa Nuclear Brasileiro, 2005 np). 
60 De acordó com o cadastro do Sistema de Instalares Radiativas (SIR), o Brasil possui atualmente 
3.455 instalacoes radiativas: 1259 na Medicina, 1167 na Industria, 706 em Pesquisa e Educacao, 75 em 
Distribuicao e 248 em Servicos (Marzo, 2006, p.20). 
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atribuidos, a saber, o ciclo do combustível e as pesquisas sobre o submarino - Tukuna 
- a propulsáo nuclear61. 

5.3.1. 
Aspectos técnicos do avanco tecnológico nacional em materia nuclear 
e as possibilidades de acáo que permitíu 

O conhecimento acumulado pelo Brasil em materia nuclear permitiu ao país o 

dominio de toda a tecnología do ciclo combustível e o desenvolvimento das plantas 

industriáis. Em solo nacional, atualmente, sao realizadas as etapas de: (1) mineracao e 

beneficiamento do uranio - sua transformacao em yellow-cake; (4) reconversáo do 

uranio enriquecido do estado gasoso para o estado sólido; (5) confeccao das pastilhas 

de uranio enriquecido que comporao o elemento combustível; e (6) montagem do 

elemento combustível. O país detém o know-how para a etapa (3), de enriquecimento 

do uranio, mas ainda realiza parte desse procedimento na Europa. A etapa (2), de 

conversao - transformacao do yellow-cake em gas -, está em fase de implementacao 

(www.inb.gov.br/enuclear.asp e Marzo, 2004b, p. 8). 

No que se refere específicamente ao enriquecimento do uranio, em maio de 

2006 foi inaugurada a primeira cascata do primeiro módulo da fábrica de 

enriquecimento da INB em Resende. A perspectiva é de que sejam construidos quatro 

novos módulos até 2010, o primeiro com quatro cascatas e os demais com duas cada 

(Relatório de Gestáo, 2006, p.87). Espera-se que o país seja inteiramente auto-

suficiente em uranio enriquecido em 2016, abastecendo as usinas de Angra I, II e III -

cuja construcáo é parte do Plano Decenal de Expansáo de Energía Elétrica do MME, 

tendo o inicio de seu funcionamento previsto para 2012/2013, caso a construcáo seja 

definitivamente aprovada (Rezende, 2006, p.5). 

Em que pese o impedimento legal para a exportacáo de minérios estratégicos 

- que só depende de vontade política para ser alterado -, o mercado mundial de 

uranio enriquecido faz parte da perspectiva de longo prazo do governo. Segundo 

anuncio da INB, há capacidade nacional para triplicar a producáo de uranio nos 

próximos anos o que qualifica o país para se lancar nesse mercado (Inforel, 2006a 

61 Em razao da dificuldade de acesso as informacoes sobre o submarino, nos aproñmdaremos somente 
ñas questoes em torno do ciclo combustível. 

http://www.inb.gov.br/enuclear.asp
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np). Integrando o grupo dos dez países no mundo detentares de know-how para o 

enriquecimento do uranio, o Brasil desenvolveu urna tecnología altamente 

competitiva - ultracentrifugacao - porque consomé menos energia na producao do 

que a dos demais países. 

The United States and France cover about 55% of the world demand for enriched 
uranium, employing a gaseous diffusion enrichement technology that uses 25 times 
more energy than Brazil's centrifugation technology. Russia supplies nearly 30% of 
the global market for enriched uranium with a centrifugation technology based on 
machines that are smaller and less efficient than Brazil's (...) (Stratfor, 2004 np). 

Com apenas 1/3 do territorio nacional prospectado, o Brasil é hoje a sexta 

maior reserva de uranio com baixo custo (US$ 80 / KgU) do mundo62. Tendo apenas 

duas usinas em funcionamento e urna terceira possivelmente construida nos próximos 

i anos, se a producao nacional de uranio enriquecido continuar em curva ascendente, 
C\l 

| lancar-se sobre o mercado mundial será urna saída necessária. 

| 
M 5.3.2. 
o Um Programa Nuclear Brasileiro, por qué? 
ICO 

f Em síntese o argumento oficial para a retomada do PNB é o risco iminente de 

Jj um retrocesso ñas conquistas feitas pelo país ao longo de mais de 50 anos de pesquisa 

¡2 - considerando como marco a institucionalizacáo do setor de C&T, em 1951. Em que 

g pese a existencia de atividades voltadas para a área nuclear, sua estabilidade e 

avancos demandara a redefinicáo das estrategias, prioridades e projetos fundamentáis, 

desvinculando a materia das agendas de governo elevando-a a condicáo de política de 

Estado. Sustenta-se que a ausencia de um programa específico para o setor impediría 

o avanco na área, mas também comprometería os procedimentos já realizados - urna 

perda financeira de bilhoes de reais. 

A retomada dos debates sobre o PNB vai ao encontró das expectativas 

nacionais de crescimento económico e projecáo internacional condensando, em urna 

só pasta, a qualificacáo tecnológica que o setor produtivo necessita para se expandir e 

o suprimento energético de longo prazo sem o qual nao há desenvolvimento humano. 

62 As dez maiores reservas de uranio do mundo sao: Australia (28%), Cazaquistao (15%), Canadá 
(14%), África do Sul (10%), Namibia (8%), Brasil (6%), Rússia (4%), EUA (3%) e Uzbequistao (3%). 
As demais reservas somam 9% do uranio recuperável a baixo custo (Marzo, 2006, p.9). 
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5.3.2.1. 
A Revisáo do PNB 

Em 2004, a Casa Civil solicitou a revisao do PNB, acompanhando um 

movimento internacional de reflexóes sobre o crescimento da demanda energética e a 

necessidade de utilizacáo de fontes de energia menos agressivas ao meio ambiente. 

Internamente, lancava-se luz sobre um possível comprometimento de todas as 

conquistas alcanzadas em décadas de pesquisa, caso nao houvesse um investimento 

enérgico no setor. 

A revisao do Programa foi realizada em quatro fases tendo como eixos 

norteadores argumentos económicos e geopolíticos em perspectiva estratégica. Dentre 

eles figurava: a) a percepcao de que a excelencia em materia nuclear confere prestigio 

< a um país em desenvolvimento cujas finalidades apresentadas sejam integralmente 
co 

| pacíficas; b) a participacao no mercado internacional com um produto de alto valor 

Í agregado; e c) maior autonomía energética. Em última instancia, tratava-se da 

I reformulacao do Programa para o atendimento das demandas de curto, medio e longo 

Q prazo do país, levando em considerado as conjunturas doméstica e sistémica atuais. 
ICO 

jf Sob todos esses aspectos figurava a conversao do tema em urna política de Estado e a 

| edificacao de um plano integrado para a área. 

o A primeira fase de revisao foi liderada pela CNEN e contou com a 

g participacao de empresas e instituicoes ligadas a área - Eletronuclear, INB, Nuclep, 

Centro Tecnológico da Marinha (CTMSP-SP), dentre outros. Na ocasiáo foram 

elaborados 81 cenários possíveis para o setor que variavam no grau de investimentos, 

na abrangéncia e no nivel de autonomía externa. Sete foram selecionados e enviados 

a urna comissáo interministerial que compóe a segunda fase de revisáoCoordenada 

pelo secretário-executivo do MCT, Luis Manuel Fernandes, a segunda fase teve a 

participacao de representantes dos Ministerios de Relacóes Exteriores, Planejamento, 

Orcamento e Gestáo, Defesa e Casa Civil, e teve como objetivo a análise dos cenários 

por grau de pertinencia e viabilidade com relacáo aos objetivos gerais esperados para 

o Programa63. A opcáo foi pelos cenários mais ambiciosos com a avaliacáo 

63 O MME, porque encaminhou estudo paralelo sobre a questao, optou por nao participar da Revisao 
do PNB. 
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sistemática dos resultados obtidos, que será feita por um Grupo Permanente de 

Acompanhamento Gerencial do Programa Nuclear, cuja criacáo pretende-se que seja 

imediata (Resumo Executivo - PNB, 2005 np, & Marzo, 2004b, p. 23). Na terceira 

fase, os cenados foram encaminhados ao Executivo como sugestáo. A realizacáo do 

Programa depende agora da sancáo presidencial, o que constitui a quarta e última fase 

darevisáodoPNB. 

Em termos financeiros, o cenário mais ambicioso do PNB foi oreado em US$ 

13 bilhoes, dos quais apenas 10% viriam do Tesouro. A maior parte se pretende 

conseguir através de financiamentos, acordos e convenios, além de urna parte 

reduzida proveniente da exportacáo de excedente. O custo do Programa é cerca de 

60% da receita possível de ser gerada com a producáo de energia termoelétrica -

< sendo a construcáo dos reatores a parte mais cara por acáo do Programa. Numa 

| perspectiva de longo prazo, 20 anos de duracáo inicial, o orcamento elaborado para os 

1 cenários propostos varia entre US$ 3 e 13 bilhoes. Levando em conta limitacoes 

| económicas futuras, os cenários sao complementares e permitem o abandono de urna 

5 acáo mais onerosa por outro a custo reduzido sem comprometer todo o conjunto das 

| atividades do Programa. 

1 Dentre as resolucoes feitas ñas fases 1, 2 e 3 da revisáo vale destacar algumas 

¿ de que evidenciara a perspectiva estratégica pretendida. No curto prazo, foi sugerida a 
OÍ 

ó implementacáo das diretrizes gerais exigidas tanto nacional quanto 

internacionalmente para o manejo de materiais radiativos e nucleares. Trata-se da 

aplicacáo de salvaguardas, criacáo de centro de suporte ao governo sobre o tema, 

énfase no setor de seguranca, capacitacáo de recursos humanos e o tratamento dos 

rejeitos. 

Na prática, todos esses aspectos sao urna realidade no país, sendo sugestáo o 

reforco e aprofundamento das mesmas, dada a ampliacáo do Programa. Para além das 

diretrizes gerais, algumas acoes específicas, com implementacáo no curto prazo, 

foram sugeridas. Dentre elas figuram: 
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a) Construir Angra III64; 
b) Projetar e construir urna central nucleoelétrica nacional entre 100 e 300 mwe; 
c) Completar a primeira fase de implantacao da usina de enriquecimento de Resende 
e ampliá-la para atingir 50% da necessidade de Angra 1, 2, 3; 
d) Ampliar a producao de yellow-cake para atender a necessidade nacional e 
exportacao, desde que preservada as condicoes políticas e económicas que assim o 
recomendem; 
e) Definir urna política de exportacao de produtos do ciclo combustível, de acordó 
com as regras e acordos internacionais; 
f) Buscar o maior índice de nacionalizacao possível em consonancia com a política 
industrial do país; 
g) Ampliar e treinar o quadro de recursos humanos para as acoes de operacao, 
pesquisa, desenvolvimento, licenciamento e controle e seguraba para as acoes 
previstas nesse cenário; 
h) Fomentar aplicacao de técnicas nucleares e de radiacao ionizante ñas áreas de 
industria, saúde, agricultura e meio ambiente; 
i) Implantar urna fábrica de ufó para atender 100% da necessidade nacional (Resumo 
Executivo - PNB, 2005 np). 

O que se pode perceber na leitura desses objetivos é que a continuidade das 

atividades nucleares realizadas no país é vinculada a execucao do PNB, reforjando o 

argumento de que o Programa nao significa somente avancos futuros, mas a 

manutencao das conquistas já feitas. Como mencionado anteriormente, prescindir do 

PNB colocaría o país em marcha ré no setor tecnológico, podendo comprometer 

também o abastecimento energético nacional. 

5.3.2.2. 
Retomada do PNB: os argumentos 

De acordó com as projecoes sobre o crescimento nacional da demanda 

energética até 2022, verifica-se urna perda de um ponto percentual da participacao 

nuclear na matriz brasileira, considerando o funcionamento das usinas de Angra I, II, 

e III (Aspectos Políticos e Económicos - PNB, 2005, p.4). Segundo observou o 

presidente da CNEN, Odair Goncalves, essa retracao terá implicacóes negativas para 

o país, quer no campo económico, quer no campo de C&T. 

64 Segundo os dados do governo sobre o suprimento energético nacional, há fontes de abastecimento 
até 2010, mas, a partir de entao, o cenário nacional é incerto. A construcao ¿mediata de Angra III 
possibilitaria a entrada em funcionamento da usina em 2012 ou 2013, gerando mais estabilidade para o 
suprimento energético nacional (Fonte Nuclear, 2006a). 
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Económicamente, em que pese a indiscutível vocacao hídrica nacional, a 

diversificacao da matriz energética se faz necessária. Deve-se considerar o 

esgotamento das quedas d'água ñauarais para a geracao de energia, o que impoe a 

necessidade do alagamento de grandes regioes para a construcao das barragens. Do 

ponto de vista ambiental isso significa a destruicao de ecossistemas nao recuperáveis 

com políticas de reflorestamento do que decorrem complexos processos de licitacao, 

além da incerteza quanto ao interesse do setor privado em participar neste segmento. 

No que diz respeito ao crescimento nacional, a alocacao de urna hidroelétrica 

inutiliza parte do territorio que poderia ser aproveitado para o assentamento de urna 

populacao em expansao ou para a producao, demandas constantes de um país em 

desenvolvimento. Finalmente, há as limitacoes sazonáis causadas pelos períodos de 

< seca, geralmente situados nos meses de setembro e outubro (Goncalves, em 

| entrevista). Nesse contexto, as termoelétricas se apresentam como fontes 

1 complementares e necessárias para garantir o abastecimento energético nacional. 

| Todavía, dado o intenso debate internacional sobre o aquecimento global, a 

5 materia prima nuclear, e o gas natural se apresentam como fontes preferíveis pelo 

| grau reduzido de C02 emitido quando da queima do combustível para geracao de 

1 energia. Dentre esses dois, a materia nuclear adquire a vantagem de ser urna riqueza 

¿ natural brasileira ao passo que o gas natural é fundamentalmente importado, tornando 

ó o país vulnerável a fatores fora do seu controle65, problema que afeta também o 

petróleo. Além disso, a quantidade reduzida de matéria-prima para a geracao de 

energia numa termonuclear pode significar urna reducao do custo final do produto, 

além de diminuir os riscos de acídente ambiental quando do transporte do 

combustível para as usinas. No quadro abaixo é possível perceber essas vantagens: 

65 A título de exemplo, no caso da duplicado do preco do gas natural, o impacto correspondente no 
custo de geracao provocarla um aumento de 75% ao passo que a duplicacao do preco do uranio, 
causarla um impacto de apensa 2,5% no custo de geracao (Aspectos Políticos e Económicos - PNB, 
2005, p.4) 
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Quantidade 
combustível 
necessário 
abastecer 
usina de 
Mwe por ano 

de 

para 
urna 
1000 

2.200.000 T 
1.400.000 T 
1.100.00 T 

30 T 

Transporte 

llcargueiros 
7 petroleiros 
5,5 metaneiros de 
200.000 T 
3 caminhoes de 
10 T 

(Fonte: Angra III. Subsidios para a Tomada de Decisao, 2005) 

No que diz respeito á questao tecnológica, a retracao da participacao nuclear 

na matriz nacional atetaría negativamente o processo de enriquecimento do uranio, 

que demanda grande escala para tornar-se comercialmente viável (Fonte Nuclear, 

2006a np). Como conseqüéncia, o Brasil se afastaria da possibilidade de participar do 

mercado internacional desse produto. Para além disso, a retracao ñas atividades 

nucleares atetaría os projetos relacionados ao submarino Tukuna para o qual se busca 

a maior autonomia nacional quer para a construcao dos reatores de potencia e para o 

desenvolvimento de um prototipo em térra, quer para a fabricacao do combustível 

(Fonte Nuclear, 2006a np). 

Além disso, a competitividade envolvida no desenvolvimento de tecnología 

nuclear tem desdobramentos em outros segmentos sensíveis da industria nacional, 

como a aeroespacial, a petrolífera, a de materiais e componentes eletro-eletrónicos. 

Possui também urna interface social, contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida da populacao via utilizacao de procedimentos ñas áreas médica e de agricultura. 

Sob urna ótica estritamente económica, Mauricio Tolmasquin, presidente da 

EPE e tradicional crítico a urna opcao nuclear para o Brasil, defende que o preco 

desse combustível se tornou competitivo com o de outras fontes justificando os 

investimentos no setor. No Plano Nacional de Energía - 2030, apresentado por essa 

empresa, prevé-se a construcao de novas usinas nucleares para além de Angra III em 

resposta ao crescimento da demanda energética nacional (Fonte Nuclear, 2006b np). 

Segundo a mesma linha económica de argumentado, o presidente da 

Associacao Brasileira de Energía Nuclear (ABEN), Edson Kuramoto, considera que o 
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despertar desse governo para a necessidade de um planejamento energético de longo 

prazo permitiu a retomada dos debates sobre o Programa Nuclear elevando-o a 

condicao de política de Estado. Para ele nao se pode prescindir de qualquer fonte 

viável para a complementaridade energética do país (Fonte Nuclear, 2006b np). 

Somam-se a isso os argumentos estratégicos que considerara a aprovacáo do 

PNB urna saída para evitar um futuro quadro de estagnacao ou mesmo retrocesso no 

patrimonio nuclear do país. Como observa Goncalves, abrir mao do setor nuclear 

significa abdicar de "urna das poucas [áreas] de tecnología ayancada onde o Brasil 

tem um papel de destaque" (Fonte Nuclear, 2006b np). 

Segundo ele, a defesa do PNB está envolta em argumentos estratégicos por ser 

urna materia intrínsecamente dual - ainda que os fins pretendidos sejam pacíficos -, 

< mas que se somam a argumentos económicos sobre o desenvolvimento do país. Para 

| se ter crescimento é preciso se ter energía. Dessa forma, o planejamento económico-

1 industrial nacional nao pode prescindir do planejamento energético, e o que se 

| percebeu foi que para manter o abastecimento da demanda energética no nivel que se 

5 tem hoje o incremento do setor nuclear na matriz nacional é fundamental e a 

| expansáo industrial deve ser acompanhada por urna expansáo também nesse setor 

1 (Goncalves, em entrevista). 

¿ Segundo Rex Nazaré, a energía nuclear para o Brasil é quase um fenómeno 
OÍ 

ó que naturalmente irá acontecer. Sua base de argumentado está nos recursos 

possuídos pelo país, que dispóe nao só de grandes reservas de uranio, mas também 

detém conhecimento tecnológico para se lancar sobre essa opcáo. A perspectiva 

autonomista com que o país busca se projetar internacionalmente levou a urna dupla 

tomada de decisáo. A primeira, político-económica, de querer incorporar a energía 

nuclear a matriz nacional, diversificando-a, e a segunda, político-estratégica, de 

querer diminuir a dependencia energética nacional através do desenvolvimento de 

tecnología própria, valendo-se do conhecimento acumulado possuído (Nazaré, em 

entrevista). A esses argumentos se somam os de ordem política. Sendo materia 

sensível que demanda grande desenvolvimento tecnológico, a opcáo por um 

Programa Nuclear passa pelo aumento de prestigio internacional do país, 

principalmente quantos as pretensóes apresentadas sao elevar o país a condicao de 
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potencia nuclear pacífica. Excelencia nuclear qualifica o país frente aos demais 

detentores de know-how na área e diferencia-o dos seus pares em desenvolvimento 

projetando-o potencialmente como lideranca. 

Mas o que dizer sobre os argumentos contrarios a urna política nuclear? Com 

base ñas leituras e entrevistas feitas, fica evidente a presenca das experiencias de 

Hiroshima e Nagasaki e dos acidentes nucleares das décadas de 1970 e 1980 no 

imaginario social, remetendo ao temor pela seguranca da populacao. Além disso, os 

aspectos ambientáis sao por vezes trazidos para rechacar urna política nuclear. No 

Brasil, as críticas a essa opcao ficam a cargo do Ministerio do Meio Ambiente 

(MMA) e de algumas organizares nao-governamentais (ONGs) que defendem a 

prioridade do recurso hídrico. Outro aspecto forte nos discursos é o problema da 

< alocacao do lixo radiativo, questao debatida mundialmente. 

| No que se aos acidentes Three Miles Island, nos EUA (1979), e Chernobil, 

1 Ucrania (1986) o tipo de usina utilizada era diferente daquela brasileira. O Brasil tem 

| sues sitios nuclear inspecionados e em conformidade com as normas internacionais de 

5 seguranca, e trabalham em regime de antecipacao, sendo suspensas as atividades caso 

| verificas anomalías anteriores a um possível vazamento radiativo. 

1 Quanto as demandas ambientáis, alguns dos principáis militantes dessa causa 

¿ no mundo - James Lovelock, autor da Teoría de Gaia, e Patrick Moore, fundador do 
OÍ 

ó Greenpeace -, em funcao do aumento da emissao de C02, saíram em defesa da 

energía nuclear como alternativa menos poluentes. Além disso, como mencionado, 

também o recurso hídrico causa danos ambientáis irreversíveis. De qualquer modo, a 

proposta do governo nao é substitutiva, mas de complementaridade da matriz 

energética com um recurso de alta tecnología. Finalmente, com relacao aos rejeitos, 

pese o fato de nao haver em nivel mundial urna solucao definitiva, no Brasil seu 

acondicionamento é feito no próprio complexo de Angra em condicoes consideradas 

seguras de acordó com as normas exigidas. Vale dizer que a energía nuclear nao é a 

única que produz rejeitos - vide as taxas de C02 emitido pelo carvao, óleo e gas, cuja 

extensao dos danos é visível atualmente - mas pelo grau de prejuízos imediatos que 

poderia causar, e a única que apresenta urna solucao para o próprio problema. 
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5.3.2.3. 
o Brasil seque urna tendencia mundial: tecnología nuclear na agenda 
energética internacional66 

Após um longo período de estagnacáo - em 20 anos, até 1990, as novas usinas 

que entraram em funcionamento foram as que já estavam em construcao, como é o 

caso de Angra I - verifica-se um "renascimento" da opcáo nuclear. Atualmente, 

existem no mundo 443 usinas nucleares em funcionamento. A exemplo, sao 104 

EUA, na Franca 59, na Rússia 31, no Reino Unido 23, no Japao 20 e China e índia 

tem 15 usinas cada um. 

O Crescimento da demanda energética e a necessidade do cumprimento do 

Protocolo de Quioto provocaram na última década urna retomada mundial do debate 

sobre as contribuicoes da tecnología nuclear para a geracao de energia. Em 2005, 

1 entraram em construcao, dentre as quais, oito na índia, quatro na Rússia, quatro na 
CO 5 - 1 - 1 - 1 
C\l 

| China - que até 2020 pretende construir mais 16 -, urna na Argentina e urna no Japao. 
2 Na Alemanha, está sendo reavaliada o fechamento das usinas nucleares após o 
"re 

:a término de suas vidas úteis, decisao que havia sido tomada em 2000. A razáo alema 
£ atual é a ausencia de urna fonte de energia alternativa com a mesma capacidade 
re 
1 geradora que a nuclear, e nao poluente. Na Franca, a Comissao de Avaliacao 
(E 

V Tecnológica do Parlamento recomendou a construcao imediata do Io reator ayancado 

j? (EPR) que deve substituir os reatores de 900Mw, cuja vida útil termina em 2020. O 

2 Reino Unido avalia urna política de prolongamento da vida útil de suas usinas através 

de licencas prorrogáveis a cada cinco anos. Finalmente nos EUA, está em marcha 

urna política de prolongamento das usinas por mais 20 anos, tendo sido concedidas 

até o momento 39 licencas. 

Diante desse quadro, é possível dizer que a posicáo do atual governo 

brasileiro segué urna tendencia mundial de diversificacáo da matriz energética. Por 

outro lado, reforca o argumento económico estratégico de participacáo no mercado de 

uranio enriquecido, frente a um eminente aumento na demanda por esse produto. 

66 Todos os dados dessa secao foram retirados do relatório Angra III: Subsidios para urna Tomada de 
Decisao, pp. 7-17, 2005. 



141 

5.3.3. 
Política Nuclear Brasileira no contexto internacional 

Em que pese o fato de o governo Lula nao registrar qualquer grande marco de 

convergencia e aceitacao das normas internacionais para o setor nucelar, faz-se 

necessário recorrer a esse tema para que se possa compreender a contrapartida externa 

positiva recebida pelo mesmo. Diferentemente do governo Geisel, em que a decisao 

por um Programa Nuclear com énfase na autonomia tecnológica foi tema de intenso 

debate e rechaco internacionais, as medidas até aqui anunciadas pelo governo Lula 

foram recebidas internacionalmente sem alarde. Forzosamente o PNB ainda nao foi 

sancionado, mas o ativismo com que a equipe ministerial e os órgaos ligados ao setor 

< trataram-no demonstrando a centralidade que a questao assume para o país hoje, já 

| seria suficiente para despertar reacoes negativas caso a imagem externa do país nao 
C\l 

I inspirasse confianca. 
| As razoes para o "sinal verde" recebido pelo Brasil até o momento encontrara-
3 
J se no legado deixado pelos governos anteriores, ainda que nem sempre a materia 

■§. tenha sido apropriada como política de Estado ou numa perspectiva estratégica. O fato 
CO l i a 

1 é que as posturas adotadas até o momento criaram para o país urna imagem de 

¿ confianca no manejo do setor, o que é apropriado pelo atual governo como argumento 

§ a favor de sua opcao nuclear. 

°- O marco inicial ocorreu no governo Sarney com o comprometimento 

constitucional com os fins pacíficos dessa tecnología e, no ámbito regional, com o 

estabelecimento da parceria com a Argentina. Em seguida, no governo Collor - talvez 

um dos marcos mais importantes para a credibilidade da política nuclear do país -, 

tem-se a criacao da ABACC e posterior assinatura do Acordó Quadripartite. Nesse 

momento, estava lavrado o caráter pacífico da tecnología nuclear para o país através 

da aceitacao das salvaguardas da AIEA (Goncalves, em entrevista). Finalmente, no 

governo FHC, o Brasil sacramenta as posicoes anteriores, assinando o TNP. Nesse 

governo episodios externos contribuíram para que difusao de tecnología nuclear, ainda 

que para a geracao de energía, retrocedesse. Mesmo assim, a percepcao do caso 

brasileiro nao sofreu alteracoes. 
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Em 2001, quando dos atentados de 11 de setembro, a política internacional 

para áreas duais como a nuclear foi recrudescida. Sobretudo os EUA assumiram urna 

postura mais ofensiva utilizando o recém criado Protocolo Adicional ao TNP como 

instrumento de ampliacao do controle sobre as atividades nucleares nos países 

signatarios do Tratado. Em razáo da polémica que o cercou, a aprovacao do Protocolo 

se deu em duas partes. A primeira, esvaziada de reacoes contrarias, comecou a vigorar 

já em 1993. A segunda, que levou o nome de Protocolo Adicional ao TNP, foi 

aprovada somente em 1997, nao sendo sua assinatura compulsoria aos membros do 

TNP e os termos da ampliacao das salvaguardas e competencias da AIEA debatidas 

caso a caso com os países que a ele aderiram. 

Substancialmente, o que muda após a assinatura do Protocolo Adicional é que, 

< além de fiscalizar as atividades nucleares declaradas, pretende-se detectar a 

| existencia, ou nao, de atividades nao declaradas. Nao se trata mais de dizer se as 

1 instalacoes estao operando dentro dos padroes estabelecidos internacionalmente, mas 

| de concluir se a conduta pacífica declarada por determinado país está em 

5 conformidade com as atividades nucleares ali encontradas. Pode-se dizer que após a 

| aprovacao do Protocolo Adicional, passou a ser competencia da AIEA checar a 

1 veracidade das informacoes prestadas por um Estado (Marzo, 2004a np). 

¿ Aos países que aderiram ao Protocolo recaíram as obrigacoes de fornecer 
OÍ 

ó detalhes sobre o sitio das instalacoes nucleares e áreas circunvizinhas; informacoes 

sobre todas as atividades relacionadas direta ou indiretamente com o ciclo do 

combustível nuclear, como pesquisas científicas, e desenvolvimento tecnológico. 

Concomitantemente, foi dada a Agencia permissáo para utilizar informacoes oficiáis 

ou de terceiros, bem como dados de satélite, para auxiliar em suas vistorias que 

passaram a contar com avisos de até duas horas de antecedencia, além de poder 

realizar inspecoes em quaisquer áreas que os técnicos julguem necessárias. 

No Brasil, os mesmos argumentos que décadas antes foram utilizados para 

rechacar o TNP, reaparecem para defender a nao adesáo ao Protocolo Adicional. Pelo 

seu caráter restritivo em materia tecnológica e por afrontar a soberanía nacional, o 

Protocolo constituí hoje o único documento ao qual o Brasil nao se submeteu. 

Entretanto, a recusa brasileira nao foi transformada em suspeitas quanto aos objetivos 
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pretendidos em materia nuclear. A condicao brasileira para urna possível assinatura é 

que o país seja considerado como um detentor previo de tecnologia nuclear, o que 

asseguraria a possibilidade de dar continuidade as suas pesquisas mesmo sendo 

membro do Protocolo. 

A esse quadro de adesoes, somou-se, no governo atual, a execucao de urna 

política em conformidade com os compromissos assumidos, nao tendo sido levantada 

qualquer suspeita internacional quanto as atividades nucleares no Brasil. Ainda que 

em 2004, a imprensa nacional e internacional tenha tentado polemizar o anuncio 

brasileiro sobre a entrada em funcionamento da usina de Resende (INB), criando urna 

falsa polarizacao frente aos EUA e aos inspetores da AIEA, a resposta internacional 

nao foi negativa. Durante os anos de 2004 e 2005, a CNEN negociou com a AIEA os 

< termos da vistoria as novas unidades da INB, o que culminou com a assinatura de um 

| Acordó de Salvaguardas sobre as atividades de enriquecimento de uranio de Resende. 

1 Como observou Goncalves, os acordos com a AIEA sao debatidos caso a caso tendo 

| por base o tipo de atividades nuclear ali realizada (Goncalves, em entrevista). 

5 O suposto contencioso entre o Brasil e a Agencia foi conseqüéncia da 

| ausencia de termos claros sobre o tipo de inspecao que seria realizada, o que fez com 

1 que o país nao permitisse a visitacao. Tratou-se nao de urna obstrucao do trabalho da 

¿ Agencia sugerindo a presenca de atividades bélicas ñas unidades, como quis a 
OÍ 

ó imprensa norte-americana, mas da preservacao do segredo industrial urna vez que a 

tecnologia utilizada pelo Brasil foi desenvolvida pelo país. Findas as especulares e 

urna vez em posse do Acordó, a unidade de Resende passou a estar aberta as 

inspecoes e o país em dia com as demandas internacionais para a utilizacao pacífica 

da tecnologia nuclear. 

Diante dessa trajetória, concluímos, pois, que a opcao pelo exercício de urna 

política externa pautada na negociacao e em conformidade com os valores ocidentais -

ainda que contestadora das assimetrias de poder - contribuiu para que a contrapartida 

internacional a opcao brasileira em materia nuclear seja positiva. Torna-se assim 

possível realizar o interesse nacional de valorizacao externa ampliando o espectro de 

poder possuído, mesmo em áreas sensíveis, sem com isso ser considerado urna 

ameaca a ordem internacional. Como no governo Geisel, se pode supor que futuras 
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reacóes negativas a opcao brasileira se déem em torno de disputas comercias, por 

reservas de mercado, caso a participacao do país no mercado exportador de uranio 

enriquecido se consolide. 

5.4. 
Conclusáo 

O presente capítulo teve como objetivo analisar a política nuclear realizada 

pelo governo Lula dando énfase ao debate sobre a retomada do PNB, a ser elevado a 

condicao de política de Estado. Foi sustentado que tal como nos governos Geisel e 

Sarney, o tema nuclear apareceu aqui como parte de urna política mais ampia de 

desenvolvimento científico e tecnológico, ao qual se associou a inovacao. 

Na esteira da Revolucao Científico-Técnica, esses tres governos perceberam a 

i centralidade assumida pela tecnología enquanto forca produtiva, entendendo que o 
C\l 

| diferencial político-económico nacional viria da aquisicao de conhecimento, 
2 diminuindo a dependencia da importacao de tecnologías prontas. Usando a 
"5 
:a conceituacao de Strange, e sobre um paño de fundo dinámico e competitivo, todos 
£ compreenderam que na atual economía política internacional conhecimento é poder. 
re 

1 Politicamente essa percepcao coligou-se com um projeto nacional autonomista 

V expresso em urna política externa pragmática na qual a diversificacao das parcerias e 

j? a resolucao das contendas político-ideológicas externas consistiam em um caminho 
2 para a realizacao do dito projeto. 

Foi trazido como argumento que no governo Lula, como antes nos governos 

Geisel e Sarney, a materia nuclear se apresentou como fonte de poder estrutural 

cobicada. Observamos, entretanto, que num contexto externo favorável a 

particularidade da gestao Lula foi a convergencia dos aspectos anteriormente 

dispersos, em funcao das conjunturas vividas e dos objetivos de curto e medio prazo 

possuídos por urna ditadura militar e por um regime de transicao. Referimo-nos: a) a 

percepcao de que C&T sao um recurso de poder que possibilita tanto o crescimento 

interno quanto valoriza externamente o país; b) ao interesse por urna política nuclear 

de Estado inserida na agenda mais ampia de C&T com aquisicao de know-how; c) a 

urna atuacao externa em conformidade com os tratados e regimes que versam sobre o 
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setor, trazendo confiabilidade para os objetivos nacionais; e d) a estabilidade 

económica possibilitando o aumento dos investimentos no setor. 

Livre de contendas geopolíticas e com estabilidade político-económica, o 

governo Lula se apropria da heranca tecnológica nuclear construida pelo país na 

longa duracao convertendo-a em motor do desenvolvimento interno, pré-condicao 

para sua valorizacao externa. Em meio a um ambiente de crescimento da demanda 

energética a nivel mundial, resultado da expansao capitalista, o país vincula, em 

perspectiva, a tecnológica nuclear ao suprimento energético nacional - como também 

fizera Geisel - completando o conjunto de justificativas para edificar urna política de 

Estado específica para o setor. 

Em linhas gerais, o PNB sintetiza as pretensóes nacionais do governo, 

< estabelecidas com base ñas possibilidades de insercao externa que um PI como o 

| Brasil pode almejar num contexto mundial de competicao e assimetrias de poder. 

1 Dentre os objetivos gerais do Programa, busca-se: a) completar a matriz energética 

| nacional; b) fomentar as pesquisas e atividades nucleares com aplicacao na industria, 

5 agricultura e meio ambiente, e medicina; c) realizar todas as etapas do ciclo 

| combustível em solo nacional diminuindo a vulnerabilidade externa na materia, 

1 possibilitando, no longo prazo, o ingresso no mercado exportador de uranio 

¿ enriquecido; e d) adquirir prestigio e respeito internacional. 

ó Na primeira parte do capítulo foi feita urna breve revisao dos períodos Collor 

e FHC focando ñas políticas científicas e tecnológicas por eles realizadas, 

principalmente na nuclear. Apesar de afirmarmos que esses dois períodos marcam um 

desinteresse por essas materias, enquanto aspecto estratégico para o país, algumas 

posturas externas assumidas acabaram por contribuir para a consolidacao de urna 

visao externa positiva em relacao ao projeto atual. A saber, a criacao da ABACC, a 

assinatura do acordó Quadripartite e a adesao ao TNP. Em seguida, fizemos urna 

breve explanacao sobre a mudanca de perspectiva que opera quando da ascensao de 

Lula, em relacao a gestao anterior. Tratou-se de ampliar o espectro de possibilidades 

de insercao internacional de um país auto-identificado com sua condicao de PI 

Na segunda parte do capítulo, buscamos na análise da política de C&T - com 

destaque para o setor nuclear - elementos que corroborassem a assertiva supracitada. 
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Inicialmente foi apresentado o Relatório de Gestáo do MCT, a partir do qual 

comprovamos o caráter estratégico que C,T&I adquirem nesse governo. O 

incremento do setor é percebido como pré-condicao para a realizacáo do interesse 

nacional por desenvolvimento, autónima e defesa para fins pacíficos. 

Em seguida apresentamos o Pnan e o conjunto de atividades em andamento no 

Brasil na área nuclear, e entao abordamos os argumentos para a retomada do PNB 

destacando o caráter estratégico de seus objetivos. Vimos que a discussáo sobre a 

retomada do Programa acompanhou aquela sobre o crescimento da demanda 

energética em conseqüéncia da expansáo da economia em nivel doméstico e 

sistémico. Considerando que sem energia nao há desenvolvimento humano, o PNB 

coligou-se a urna perspectiva estratégica de diversificacáo da matriz energética 

< nacional, dando énfase aos recursos que o país dispoe. Todavía, corroborando os 

| objetivos de qualificacáo internacional frente aos países desenvolvidos e de 

1 diferenciacáo entre aqueles em desenvolvimento, póde-se notar a importancia dada ao 

| aprimoramento da tecnología do ciclo combustível o que permitirá ao país a reducáo 

5 da dependencia do uranio enriquecido importado, colocando-o entre os dez países no 

| mundo detentores desse know-how. 

1 Finalmente vimos, ainda que brevemente, a recepcáo internacional positiva 

¿ que tiveram as decisoes tomadas até agora pelo governo, confirmando que a trajetória 
OÍ 

ó de adesáo aos acordos e tratados sobre materia nuclear trouxe confiabilidade para o 

país. 

Diante desses argumentos, chegamos a conclusáo de que a política nuclear 

defendida pelo governo Lula visa a urna estrategia de qualificacáo nacional com 

finalidade pacífica. Esse governo percebe que o caminho de insercáo para um país 

intermediario que busca aumento de autonomía nao pode prescindir do 

desenvolvimento nacional em áreas estratégicas como a nuclear. Internamente, a 

complexidade tecnológica dinamiza o setor produtivo contribuindo também para a 

melhoria da qualidade de vida da populacáo. Externamente, o alcance de excelencia 

em um setor de ponta, sobretudo quando sensível, chama a atencáo quer dos países 

desenvolvidos quer daqueles em desenvolvimento, conferindo prestigio e respeito 
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frente aos primeiros, e lideranca na área diante dos demais, sempre que a postura 

política assumida esteja em conformidade com as regras internacionais para a área. 

Vale lembrar, o governo Lula recebe como heranca 50 anos de pesquisa e 

conquistas no setor, um patrimonio que para ser mantido precisa de urna política de 

investimento e planejamento específica. Para um governo com urna visáo 

autonomista de sua insercáo internacional, tais conquistas precisam ser elevadas a 

condicáo de política de Estado, pois, ainda que esse governo tenha dado maior 

atencáo á questáo, se reconhece que há muito a fazer. 

Especificamente na área nuclear, a conclusáo de Angra III e a construcáo de 

novas usinas se tornam urgente para que a participacáo nuclear na matriz energética 

nao decresca, aumentando a vulnerabilidade do país. No que se refere ao ciclo do 

< combustível, duas de suas fases, notadamente as que mais agregara valor, ainda sao 

| realizadas no exterior, devendo sua implementacáo e realizacáo em escala serem 

1 viabilizadas para que o país poupe em divisas e aumente o escopo de sua participacáo 

| no mercado internacional de uranio. 

5 De modo geral, no que se refere a C&T, o Brasil investe 1,3% do seu PIB no 

| setor, quando a media dos países desenvolvidos é de 3%. No que se refere aos 

1 recursos humanos, em que pese o fato do país ter a maior comunidade científica da 

¿ América Latina - 60 mil pesquisadores - para se equiparar proporcionalmente aos 
OÍ 

ó países de fronteira tecnológica, precisaría ter 500 mil. Além disso, a media de idade 

dos profissionais brasileiros na área nuclear é de 50 anos o que sugere um decréscimo 

futuro ainda maior, caso nao sejam formados novos quadros. Outro aspecto a ser 

considerado diz respeito ao preenchimento da lacuna entre producáo de conhecimento 

e sua aplicacáo prática. Hoje, no Brasil, apenas 10% dos pesquisadores trabalham em 

empresas, número cinco vezes menor do que a media nos países desenvolvidos 

(Relatório de Gestáo, 2006, p.122-124). 

Assim, a retomada do PNB como parte da elevacáo da política de C&T a 

condicáo de política de Estado encontra sua justificativa ñas possibilidades de 

dinamizacáo do setor, capacitando o país internamente e permitindo-lhe urna insercáo 

internacional mais qualificada. Em outras palavras, percebendo o conhecimento como 

poder ñas relacoes internacionais contemporáneas, um país com um projeto de 
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aumento da autonomía para urna insercao internacional qualificada, nao poderia se 

furtar a aquisicao de excelencia em urna tecnología do alcance da nuclear - nesse 

argumento se fundamenta a defesa do PNB. 



Conclusáo 

O objetivo da presente dissertacao foi analisar a correlacao entre política 

nuclear, desenvolvimento económico e projecao internacional, estabelecida por tres 

governos brasileiros, a saber, Geisel, Sarney e Lula. A hipótese geral trazida era a de 

que a política nuclear, inserida numa agenda mais ampia de desenvolvimento 

científico e tecnológico, tornou-se, nesses tres momentos da historia do país, um 

instrumento para a realizacao do interesse nacional, dentro de um paradigma 

globalista ou autonomista de política externa. Considerando, entretanto, as 

especificidades de cada regime - urna ditadura militar, um governo de transicao e urna 

democracia consolidada, as conjunturas doméstica e sistémica de cada momento, e o 

caráter processual da producao do conhecimento, buscou-se identificar os traeos de 

continuidade e descontinuidade entre os tres casos. 

Como instrumental analítico, fez-se uso das contribuicóes de Suzan Strange, 

que identifica a tecnología como a forma assumida por urna das fontes de poder 

estrutural da economía política internacional, a saber, a de conhecimento, que é 

exercida pela negacao. Para a compreensao do sistema internacional foram utilizadas 

as contribuicóes de Lénin e Gilpin sobre a dinámica de ascensao e queda de potencias 

caracterizando o ambiente de competicao e assimetria de poder entre os Estados. De 

Gilpin, também foram absorvidas suas análises de que, num ámbito de competicao 

entre potencias ascendentes e declinantes, a detencao do conhecimento tecnológico 

converte-se numa vantagem comparativa do ponto de vista económico, podendo ser 

convertida em poder político. 

Considerando a dificuldade de operacionalizar o caso brasileiro somente com 

base ñas contribuicóes desses autores sobre potencias ascendentes, somamos a esse 

debate aquele sobre países intermediarios, conceito que permite com mais facilidade 

a insercao das decisóes políticas dos Estados em desenvolvimento mais ayancado 

para movimentarem-se no cenário descrito. Finalmente, como paño de fundo das 

relacóes internacionais, debatemos a chamada Revolucao Científico-Técnica, ou 

Terceira Revolucao Industrial, a partir da qual a ciencia torna-se definitivamente 

forca produtiva. Assim foi possível dar corpo a percepcao de Strange de que 
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conhecimento é poder na economía política internacional e que para um Estado que 

pretenda urna maior insercáo e participado externa, a aquisicao dessa fonte torna-se 

imprescindível. 

O argumento que trouxemos é o de que é nesse caso que o Brasil se insere. 

Quando da análise do governo Geisel, a hipótese trazida foi a de que aquele 

período marca a vinculacáo da agenda de C&T áquela estratégica, convertendo-a em 

política de Estado. Nesse contexto, em meio a urna conjuntura de crise do petróleo e 

distensao ñas relacoes entre os EUA e a URSS, o tema nuclear assumiu 

preponderancia em nivel estatal, justificado por argumentos económicos - de 

suprimento energético - e, sobretudo, político-estratégicos, para um país cujo projeto 

< nacional estava sintetizado na divisa "Brasil - grande potencia". 

8 Nesse sentido, pela complexidade e dualidade embutidas na tecnología 

I nuclear, sua aquisicao tornou-se meio para o alcance daquele fim. Tecnología nuclear 

I passou a simbolizar, entao, prestigio internacional frente aos países desenvolvidos, 
s 
g diferenciacao nacional frente aos demais países em desenvolvimento, capacitacao 

| energética e industrial e aumento da autonomía relativa, já que o objetivo último do 

1 país a época era a detencao de know-how na área, principalmente para o 

¿ enriquecimento uranio. Vale dizer, desde o acordó com a Westinghouse para a 

ó construcao de Angra I, o Brasil havia lavrado sua opcao pela geracao de energía 

*" nucleoelétrica por reatores a uranio enriquecido e agua leve. 

A recusa norte-americana em dar continuidade a parceria nuclear nos moldes 

almejados pelo país e a ascensao de novos Estados no mercado exportador de 

tecnología nuclear criaram as condicóes para que o Brasil, em 1975, assinasse o 

"acordó do século" com a RFA. Apesar da magnitude, a parceria nao permitiu ao 

Brasil alcancar o tao almejado know-how, urna vez que a tecnología transferida, de 

caráter experimental, nao se demonstrou competitiva. Nascia, nesse momento, o 

Programa Nuclear Paralelo, através do qual o país realizaría tal objetivo. 

A parecería com a RFA nasce num contexto mais ampio de diversificacao das 

parcerias externas do Brasil que se afastava do alinhamento norte-americano, sem, 

contudo, romper com esse. Tratava-se, pois, da assuncao de urna postura pragmática 
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em que políticas interna e externa confluíam para a realizacao do interesse nacional. 

Como marca definidora desse período, está a ambigüidade com que a opcao brasileira 

é vista. 

Atesta Wrobel que a própria natureza ditatorial do regime encerrava o país na 

condicao de país "nao responsável", percepcao materializada no rechaco 

internacional - principalmente norte-americano - a opcao autónoma feita pelo país. 

EM que pesem as declaracoes oficias contidas no acordó com a RFA de que os fins 

pretendidos eram pacíficos e a assinatura do acordó tripartite entre Brasil, RFA e 

AIEA submetendo os sitios e pesquisas nucleares provenientes do acordó as 

salvaguardas internacionais, nao há, nesse período, a preocupacao em dissipar 

suspeitas sobre o caráter dos objetivos nacionais, aprofundadas em razao do 

< Programa Paralelo. 

8 Essa será marca definidora do tema na gestáo Sarney. Para a análise desse 

I governo, foi trazido como hipótese o argumento de que a materia nuclear é inserida, 

I nesse momento, numa pauta mais ampia de recuperacáo da credibilidade 

g internacional do país. Como traco de continuidade, ela mantém-se como política de 

| Estado, sendo parte do interesse nacional de valorizacáo e melhor insercáo 

1 internacional do país. Todavía, as mudancas de regime incidem sobre os caminhos 

¿ para a realizacao do mesmo, que passaram agora pela mudanca da imagem externa do 

ó país, reconciliando-o com os valores ocidentais de democracia (principalmente) mas 

*" também liberalizacáo económica. Também o tema nuclear torna-se meio para o 

alcance desse fim, mas, se antes o interesse nacional se traduzia em autonomía para o 

desenvolvimento interno e insercáo internacional, agora se somam a esses dois 

objetivos aquele da credibilidade externa e, para isso, o aspecto mais ambiguo com 

que a tecnología nuclear aparece no regime militar é redefinido. 

Como medidas para a realizacao dessa nova interface do interesse nacional, o 

governo Sarney compromete constitucionalmente as atividades nucleares do país com 

finalidades pacíficas, cria o MCT - consolidando a relacáo do tema nuclear e com o 

escopo mais ampio de capacitacáo científica e tecnológica do país - e, no ámbito 

regional, aprofunda as relacóes de cooperacáo com a Argentina - que na prática se 

iniciaran! com Figueiredo. Por fim, quando do alcance da tecnología para o 
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enriquecimento do uranio, torna público o Programa Paralelo, fundindo-o com o 

Oficial. 

A conclusáo a que chegamos nesse capítulo é que, apesar das medidas 

políticas adotadas para valorizar e redimensionar o Programa, a própria conjuntura de 

crise da divida impediu urna contrapartida financeira para fomentar o Programa. 

Como reflexos, a construcao das usinas de Angra II e III, partes do acordó com a 

RFA, foram sucessivamente postergadas tendo sido a primeira inaugurada somente 

em 2000, e a segunda suspensa pelo governo seguinte, por tempo indeterminado, no 

seio do desmonte do PNB. 

Ainda vinculado a agenda de C&T, no governo Lula, a particularidade do 

debate nuclear é o casamento verificado entre investimentos políticos e económicos 

< para a revitalizacáo dessas atividades. Essa é a hipótese trazida para análise desse 

8 período. Após urna década de desaceleracao da agenda de C&T e a suspensao do 

I Programa Nuclear, o tema reaparece com Lula envolto naqueles argumentos que lhe 

I deram vida ñas décadas de 1970 e 1980. Quais foram, a percepcao de que a 

g excelencia científica e tecnológica é pré-requisito para um desenvolvimento interno 

| com maior autonomía; que a materia nuclear pelo grau de complexidade tecnológica 

1 possuída permite tal projeto e ainda confere prestigio ao país que a possui; que essa 

¿ perspectiva pode ser alcancada quando internacionalmente as atividades nacionais na 

ó área inspirara confianca. 

*" Sobre esse paño de fundo, e inserido num mesmo paradigma globalista que 

orienta a elaboracao da política externa dos períodos anteriormente analisados, o 

governo Lula diversifica suas parceiras na área de C&T o máximo possível e, no 

ámbito interno, inicia a revisáo do Programa Nuclear, que, como exposto no capítulo 

5, tem claramente um viés político-económico estratégico, sem ambigüidades que 

levem a se pensar numa mudanca de comportamento rumo a urna postura bélica. 

Esse governo se aproveita do conhecimento adquirido em 50 anos de pesquisa 

nuclear no país para argumentar a importancia da retomada do Programa. Em que 

pese a existencia de um Programa de atividades nucleares, o Pnan, o que se defende é 

a conversáo do tema em questáo nacional, como o fora antes, garantindo assim 

durabilidade e um direcionamento de projetos e recursos. Para além disso, argumenta-
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se em defesa do patrimonio existente - o Brasil detém todo o ciclo combustível do 

uranio em que pese a realizacao de duas dessas a fases ainda fora do país -, bem como 

pela necessidade de diversificar a matriz energética nacional com vistas a diminuicao 

da vulnerabilidade externa do projeto de desenvolvimento do país. No longo prazo, 

está o interesse em lancar o país no restrito mercado exportador de uranio 

enriquecido, urna vez que a tecnología detida consomé menos energía no processo de 

producáo. 

Concluímos, entao, que como traco de continuidade desse governo em relacao 

aos outros dois está a percepcáo de que o tema de C&T, e aquele mais específico 

nuclear, é um aspecto fundamental para a realizacao do interesse nacional dentro de 

um paradigma globalista de política externa. Nesse sentido, deve ser convertido em 

< política de Estado, estando mais ou menos a salvo das variacoes ideológicas de 

8 governo a governo. Como particularidade, o governo Lula, pela heranca recebida na 

I materia e pelas conjunturas política e económica interna favorável, realiza o 

I casamento entre vontade política, investimentos financeiros e confiabilidade externa, 
3 
g assuntos dispersos até aqui. 

I 
1 Assim, da análise, na longa duracáo da política nuclear brasileira, o que 

¿ percebemos como traco constitutivo é a sua aproximacáo a pauta de C&T, sendo 

ó entendida como urna fonte de poder estrutural para a realizacao do interesse nacional. 

*" Tangenciando o paradigma realista clássico, para o qual fundamentalmente poder é 

igual a recursos militares (bélicos) e económicos, o tema nuclear aparece na política 

nacional como um recurso de poder anterior mesmo a esses dois, urna fonte 

estrutural, que qualifica o país no alcance das demais. Entretanto, pela trajetória vista, 

o interesse é muito mais aquele político-económico estratégico, do que militar-bélico. 

Deve-se ter em mente a dualidade intrínseca a materia nuclear e mesmo 

reconhecer que urna mudanca de padráo de comportamento em direcáo a urna postura 

internacional bélica depende em larga medida das opcóes políticas de um governo, de 

seus objetivos de longo prazo. Todavía, concentrar a discussáo nuclear no Brasil em 

torno de temas como a construcáo de urna bomba atómica, além de erróneo - porque 

nao há quaisquer motivacóes nacional, regional ou internacional que direcionem o 
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país para esse caminho e a tradicao política nacional depoe contra urna tendencia 

como essa - esvazia o enorme debate sobre política externa e crescimento politico

económico internacional do país, que baliza, a nosso ver, a trajetória da política 

nuclear brasileira. No ámbito teórico-conceitual, limita o debate sobre as relacoes de 

poder, encerrando-a no paradigma realista, nao percebendo a multiplicidade de 

aspectos que traz para a compreensao das relacoes internacionais contemporáneas, 

que mais do que nunca, extravasam o debate clássico sobre poder coercitivo e 

coesivo. 

Por último, recuperando urna ressalva feita na introducao sobre os objetivos 

do trabalho, dizíamos que, apesar do interesse em comparacoes entre o 

< comportamento do Brasil na área com o de outros PI, elas extravasariam o escopo da 

8 presente dissertacao de mestrado. Por isso, em continuidade ao debate aqui realizado, 

I propomos como tema para trabarnos futuros urna análise comparada entre a política 

I nuclear brasileira e a iraniana. Considerando a proximidade temporal com que ambos 
s 
g os governos anunciaram o interesse em retomar seus programas nucleares, valeria 

| analisar as condicionantes que permitem ao Brasil urna contrapartida externa positiva 

1 aos seus objetivos, ao passo que sobre o Ira recaíram suspeitas de que os interesses 

¿ pretendidos extravasavam o ámbito pacífico (energético e tecnológico) indo ao 

ó encontró de um programa nuclear para fins militares. Revendo conceitualmente a 

*" definicao de PI (para que se possa trabalhar como Brasil e Ira), conviria analisar as 

razóes pelas quais dois países de porte medio, reivindicando a execucao de um 

programa nuclear com autonomía tecnológica, recebem contrapartidas externas tao 

distintas. Consideramos que as chaves para responder a esse questionamento estao na 

considerado simultanea de aspectos domésticos da trajetória política que 

percorreram, bem como daqueles geopolíticos. 
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