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DÉCADA DE 90
Controvérsias no âmbito interno do
Itamaraty
Perda de paradigma
Ruptura do consenso: delegação
Crise política: perfil internacional

Deterioração da imagem do Brasil

GOVERNO COLLOR

Níveis de mudança:
1.

Choque estrutural/sistêmico.
EFEITOS
REDISTRIBUTIVOS

2.

Forças domésticas.

3.

Indefinição sobre a arquitetura da ordem.

4.

Regionalismo & multipolaridade.

5.

Reforma do Estado.

GOVERNO COLLOR

Controvérsias no âmbito interno do
Itamaraty
Perda de paradigma
Ruptura do consenso: delegação
Crise política: perfil internacional

Deterioração da imagem do Brasil

ÁREAS DE AUTONOMIA

Patentes
Informática
Integração regional:
antagonismo à Iniciativa para
as América.

GOVERNO ITAMAR
Superar os problemas domésticos
Política externa – pouca prioridade
Pouco interesse na diplomacia presidencial
MRE – tentativa de ampliar a transparência e
accountability
Necessidade de ampliar as bases domésticas.

GOVERNO ITAMAR FRANCO
•

PE voltada para o desenvolvimento

•

Afirmação de valores democráticos

•

Sentido Universalista

•

PEB sem alinhamentos, somente aqueles
ligados à ética e aos interesses do povo
brasileiro.

•

Atuação em foros multilaterais.

•

Manutenção da autonomia.

GOVERNO ITAMAR FRANCO
•

Afirmação da posição internacional do Brasil

•

País “Baleia”

•

Global Trader

•

Sócio Privilegiado

•

Atuação multilateral para tentar revertes o
quadro de passividade e dar maior
visibilidade ao país

•

Reforma da ONU

NOVOS PRINCÍPIOS
(1993-1994)


“Soberania compartilhada” – reivindicação para
a comunidade internacional do “dever de
intervenção” em situações nas quais os direitos
humanos ou a democracia se vejam ameaçados.



Consolidação do Mercosul.



Proposta da ALCSA: maior visibilidade política do
Brasil (reação ao NAFTA?).

GOVERNO FHC


Direito de divergir dos Estados Unidos



Gestão dos “conflitos modernos”



Parcerias privilegiadas: Índia, China, Rússia



“Autonomia pela participação”: adesão ao regimes



Liderança multilateral



Democratização do CSONU



MRE: institucionalização da relação com sociedade
civil = busca de legitimidade

GOVERNO FHC
Regime
PTB
OSPACE
GP
BWC
AT
ENMOD
SBT
CCW
CWC
CTBT
NTP
APM
CB
OSCKIES

Criação
1962
1966
1925
1972
1959
1977
1970
1981
1993
1996
1968
1997
1979
1992

Assinatura
1964
1969
1970
1974
1975
1984
1988
1995
1996
1998
1998
1999
2002
2002

Tratados abaixo versão especificamente sobre proliferação de armas (de
distintas natureza).
BWC (1975): tratado de banimento da produção, utilização e armazenamento de
armas biológicas.
CWC. (1993): tratado de banimento da produção, utilização e armazenamento de
armas químicas.
GP (1925): Protocolo de Genebra, proibição de uso de armas bacteriológicas e
químicas.
APM (1999): tratado de banimentos de minas terrestres.
CCWC (1983): tratado de regulamentação da utilização das armas
convencionais.
NPT (1970): tratado de não proliferação das armas nucleares.
CTBT. (1996): tratado de banimento dos testes de armas nucleares.
Tratados abaixo versam sobre restrições ambientais e geográficas.
SBT (1971): .Sea-Bed Treaty, tratado de banimento dos testes de armas nucleares
ou outras armas de destruição de massa nas bacias hidrográficas marítimas,
sobre as águas marítimas ou qualquer outra parte do subsolo terrestre.
ENMOD (1978): tratado de banimento de toda e qualquer modificação de meio
ambiente para fins militares.
AT (1961): Tratado da Antártica (Antarctic Treaty), preservação da Antártica e
os demais espaços não habitados como território destinado somente a pesquisa
científica.
OSCKIES (2002): Open Skies, tratado de regulação do espaço aéreo, na qual
ficam regulamentados os vôos de observação.
OSPACE (1966): Outer Space, tratado de regulação da utilização do espaço
orbital, incluindo a Lua.
CB (1983): .Celestial Bodies, tratado de preservação da Lua como território
destinado somente a pesquisa científica.
PTB (1962) .Partial Test Ban, tratado de banimento dos testes de armas nucleares
na atmosfera terrestre, sobre as águas e no espaço sideral.

