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I

APRESENTAÇÃO

DO TRABALHO

Em 15 de março de 1974, torna posse
pública

o General

nantes militares

Ernesto

do partido

Eleitoral

oficial

do partido

dos gover-

é elei..
to por

Geisel

(ARENA)

da oposição

os 76 recebidos
o

. ~eputado

momento

tendia pa

(f.1DB) ,

Guimarães.

A conjuntura
ra uma liberalização
prios detentores
eia do modelo
toritarismo

militares

Médici

resolver

havia

e por profundas

atingido

anteriores.
contudo,

haviam

res produzidos

na

eficiên-

brasileiras

violações

retardado

restri-

dos direi-

em relação

aos

e militares

a percepção

urna si tuação

!

da

de cres

cada vez maiores.

aos êxitos

econômicos,

a urna conjuntura

mais avançados,

no Brasil.

fortes

econômicos

prolongar

tanto os investimentos

países

pelos prõ-

que o próptioa~

inéditos

Os êxitos

sido po ssLveL graças

expoitações

níveis

com custos

No que se refere

que favorecia

os impasses

sido marcado.por

do regi,me e permitido

cente autoritarismo,

ção,pelos

-

públicas

de sua administração,

gre" havia

corno conveniente

que nao mais acreditavam

para

que haviam

legi timidade

daquele

gerado.

ções as liberdades

governos

interna

do regimetvista

anterior

havia

tos humanos

política

do poder

O período

•

na sequ~ncia

que lhe dã 400 votos contra

pelo "anti-candidato"
Ulisses

quarto

da Re

que se abre em 1964.

Candidato
wn Colégio

Geisel,

na presid~ncia

estrangeiros

de produtos

"mila

internacional
corno a

bãsicos

Em números globais,àe

cresceram

o chamado

absor-

complement~

1967 a 1973,

a~

a uma taxa anuai de 24.8%,

ao

2

passo que as exportações

mundiais

em apenas
.

Este
aumento

aumento

das exportações

da capacidade

na aquisiç~o

de bens

de importar
de capital

produziu,

que passou

deste

grande

esforço

de investimento

so foi possível

tica de crescimento

acelerado

do endividamento

desde os primeiros

anos do regime

militar

de 1967 e fins de 1973, a dívida externa

No início
dic~ se apoiava

setenta,

essencialmente

cujas metas

o país,

cial, pela via do "Brasil-Potência".
pelos que detinham

te pela p ercepç áo de alguns
tavam na emergência

timis tas - ou como potência
Por volta
trataram

de 1974,· vários

tativas e econômicas

Entre

utiliLavam

do país

mesmo tempo, vários

eles,

(3 )

indicadores

283% e

anos posteriores

a

do governo~

de seu modelo

segundo

elaborado in
externamen-

internacionais
mundial

- os menos

econ6

a propaganda·ofi-

era reforçado

como potência

da q ues t áo da pos

poder internacional.

"potencialidade"

o poder,

média

dezembro

cresceu

Este discurso,

analistas

do Brasil

inicia d a

Entre

a legitimidade

no desempenho

encaminhavam

a uma polí-

externo

bruta

com

(2 ).

de 414%

dos anos

graças

de 64.

cerca de 100% sendo que, nos ~inco

1973, esta teve um aumento

rentes,

poi cont.ot.a í.s de

41% das importações

ao consumo

ternamente

sobretudo,

de um quarto

uma alta propens~o

mico,

um

(1).

A combinação

a líquida

por sua vez,

de 150%, utilizada,

ceito de .í.mpor t aç áo em 1965-1966,a
1971 a 1972

18.3% .

~

aEo

í,

que a cred i+
- os mais

tos.

trabalhos, com abordagens
í.ç

ào do Brasil

análises

essencialmente

trabalhos

dife

na hierarquia do

o PNB como indicador
Outros

0-

quanti

básico

utilizaram,

como o PNB, o PNB per capita,

da
ao
p~

3

pulação,

capacidade

nuclear,

la de estratificação
maior abrangência,

internacional

Azeredo

( 4)

no mundo"

vos e frequentemente

no do poder

da Silveira,

Outra

cei to de"j_nfluência" que

tro, ?ermitia

definida

I

manos,

análises

trabalho

de certos

do próprio

governo

de renda,
política,

cionários

das várias

agências

era, naquele

Carter,

econõmico

de que a significação

des contradiçoes

con-

sobre o~
do fenõme

oficial

do gove~

pGblicas,

direitos

- coincidiam

com

hu
as

de setores

sua visita

a

como uma "pot.ência mundial"

e fun

durante

do aparelho

momento,

meios nacionais

a crescer,

o

esta questão.

e com a'percepçao

cano en f at.Lzav am o "novo papel mundial

nuaria

do

norte-americano.

ao Brasil

em-certos

ou, co

e político~instituciona-

liberda~es

"brasilianistas"

se referia

do sistema

e relacional

eram omitidas

Brasília,

tantes

::?orum país

aprofundarmos

sociais

Em 1970, o presidente

nosso pais

introduzia

que o discurso

- em que as variáveis

participação

exercidos

mais din&mica

é mostrarmos

is, como distribuição

acumulava

com

( 5)

inte.rnacional

o que nos interessa

calcular,

como os efei tos não coerci ti -

cooperativos

uma percepção

de uma esca

"o peso específico

linha de análise

Não nos cabe neste

no MédiCi

que pe~mitisse

o voluillede poder que o país

mo dizia o Ministro
Brasil

prestígio, na elaboração

de Estado

do Brasil

( 6)

do Brasil

Havia,

estava

crescendo

sequndo todas as evidências, apesar
econômicas

Com efeito,

mais impo~
portanto,

uma mesma percepçao

e internacionais,

global

e declaravamque

um dos participantes

internacional"

norte-ameri-

e cont.i-

de suas gra~

internas.

como já assinalamos,

o Brasil

de 1967

a

4

1973 - o Brasil
conômica

de crescimento

vido alguns
atrofia

do "milagre"

intenso

de seus problemas

do setor produtivo

capital,

- havia

as chamadas

'do governo

Mediei

estruturais

acentuadamente

aberta

optado

externo

sérios,

~

resol-

como

a

de base e de bens

de

o mode 10 econômi c o

difíceis".
pela produção

de bens duráveis de

predominantemente

ao exterior,

rável do endividámento

mais

das indústrias

isto é, por uma expansão

consumo,

uma política

sem que houvesse,contudo,

"indústrias

havia

desenvolvido

produzindo

horizontal

um aumento

que quase quadriplicou

e

conside

de 1967

a

1973, (7) .

A polItica
tro Gibson

Barbosa,

mente, que deveria

externa
refletia
se tornar

do interesse

nacional"

deria entrar

no mundo

,'governo Costa e Silva

dos

de solidariedade

orientações

de um país

pressuposto
através

abandonados

A "diplomacia

(1e que o Brasil

de um caminho

desobrigava

em uma

o Brasil
seguir

do comportamento

caminhos

sua ascensão

pu~licação

de pactos

•

de formula

terminaria

impondo

em nome da solidariedade

acordos

para o Primeiro

desse momento,

do governo

ou

exclusi vamen te bi
Mun do.

analisava

brasiléiro,mostrando
de relações

es trei tas, ou de umamultilateralizaçãoma í.s efetiva

trapartida,

do

e emocionais.

e lhe permitia

Latina,

po-

solitáriQ

da proposta

em benefício

uma da suas p rernus sas .era de que um regime

da América

pelo Minis-

forte economica-

e o terceiro-mundismo

Lat.e raí.s que não prejudicavam
Hélio Jaguaribe,

conduzida

forte politicamente.

ricos

seriam

ideo16gicas

Essa postura

a visão

partia do

em que a multilateralidade

çoes menos

desse momento,

regional

(8 )

que

demasiado

com os

ao país encargos

as

países
sem

con-

5

o

ooITlfX)rta.rrento
internacional/por sua vez; ajudava

essa post~

.. ~

ra.

O Governo Hédicir

apesar

te, uma ação intensamente
aval do Presióente
diplomático,

de estar

repressiva

Nixon

os EUA deviam

desenvolvendo,

e autoritária,

quando

este declarara

lidar,

realisticamente,

internamen
recebera

que, em

o

nível

com os

gove!:

.nos do s is tema in terameri cano, tais como eram / e acrescentava que,
para onde o Brasil
se, portanto,
lidades

o encontro

so hegemônico

em nível

de retirada

no mundo,

·quelas regiões

da estratégia

países

Latina

internacional,
A situaç~o

60 vietnã

permitia

e àqueles

iria

Dava-

de duas racion~

internacional

dos

e de de clf n i o de seu p~

uma maior

libeidade

que ocupavam

um

de aç~o aprofile"

"10\\1

contudo,

sinais

de desgaste

am cada vez corn.rnaí.s força,:sinais que / percebidos

los que detinham

(9).

no

global norte-americana.

Internamente,
.f Lu.í

toda a América

ou de dois pragmatismos.

EUA, nesse momento

desenho

fosse,

o poder / mostravam

do regime
sobretudo

ap~

a necess.idade de mudanças nas

regras do jogo político.
Durante os pr.írre.í.ros anos do GoveD10 lv}§dici, os ~xitos
micos e a vitória.
rompido

sobre as organizações

armadas

a perda

crescente

de legitimidade

em seu discurso

de posse,

em outubro

zu Médici

prometido

que passaria

havia

redemocratizado
o Chefe

do Gabinete

tro Leitão

de Abreu,

rnuel Huntington
gestões

(10)

de Harvard,

para uma agenda

a seu sucessor
"milagre

a elaboração

um

'País

econômico",
Minis-

norte-americano

de um documento

politica

ui:

Já

Garrast~

da Repfiblica, o

ao professor

de transição

militar.

de 1969, o General

Civil da Presid~ncia
solicitava

inter

haviam

do regime

E, em 1972/ em pleno

econo-

Sa

com su

6

A promessa
todos sabemQs.

tempo

e '. por outro,

cado, e ao fortalecimento
maiores

A euforia
desempenho

exercício

diç~o estava
mantida

te da disputa
militar

to interno

do Brasil

A necessidade

de órg~os

dez.

fortemente

a destruir

desta contradificilmente
diretameg

da

corporaçao

(12)

Ao

surgime!2.

.como provedores

fizera

as hierarquias

civil

surgir

fora e dentro

ju!2.

milita-

dos

da sociedade

atuante,

para

a ela ligados/se

sobre a unidade

e instâncias,

do

auma

do aparelho

e a se constitui

de poder paralelos.

Durante
cançou níveis

políticos

crescente

bojo

a participar

e para os cargos

do controle

de Estado, que tendiam
rem como polos

no pr6prio

para dentro

o

-percepçao

a

militar,

passaram

que incidia

trav~s de uma repress~o

aquele

que cercavam

adiavam

e facções que atuavam

fen6meno

multiplicidade

da unidade

dos partidos

tava um outro
res.

e o ufanismo

apenas

pelo poder e trouxeram

da República

forte

crescent.e da clas

Uma das dimensões

as Forças Armadas

a Presidência

ainda que

cada vez mais sofisti

sendo geradas

à quest~o

de blocos

a propaga!2.

da tecno-burocracia,

interna

autoritârio.

a luta típica

mais repres-

de legitimidade.

econ6mica

ligada

quando

político

que estavam

do poder

de trabalho

consumo

como

revolucion&rio.Mas

ao enriquecimento
com'um

índices

internacional

das contradiç6es

o governo

de todo o ciclo

do mercado

alta, comprometida

que obteve

longe de ser cumprida,

por um lado, à censura rígida,

graças,

F

.mente achatado
se média

e prepotente

à ampliaç~o

da intensa,

esteve

Foi, ~em lugar a dGvidas,

sivo, arbitr&rio
ao mesmo

de M~dici

os anos do Governo

altíssimos,

No início,

Médici,

este fen6meno

a urgência

de terminar

em que a repressão aL

apareceu

com toda

com as organizaç6es

nitiarma

7

da s.; unira

as forças mili tares em urna verdadeira

guerra

santa.

~

Contudo,

o próprio

e ampliou

exercício

os setores

da atividade

dela encarregados

repressiva

diversificou

que se tornaram,cada

vez

mais autônomos.

"Comunidade

A,

dessa forma,

de Informações

corno um setor diferenciado

lares, com atribuições
pelos órgãos
de decisões

não sujeita

de repressão
Dessa

reg~

não controlado

e com urna liberdade

habituais

de comando

foi de tal modo profunda
dos grupos

as dissenções

da disputa

de um poder paralelo

ve 1', cOrJ::DeU por dentro
tar que se sentia

Armadas

(13).

que, mesmo

de-

de luta armada,

os

não foram desativadGs.

forma,

'guIares decorrentes

tutivos:

correspondentes

e desmobilização

se constitui,

das Forças

com um orçamento

às cadeias

distorção

pois da derrota

formação

próprias,

administ~ativos

Esta

órgãos

e Segurança"

a hierarquia

direta

das Forças

concepção

em alguns

Armadas

re

e:

a

pelo poder político

incontrolá

cuja ação se mostrara

a própria

ameaçada

dentro

de corporação

de seus valores

de seus mandos

e a unidade

mili

mais consti
.me n-:

de seus

bros.
A contenção
tão a ser defendida

do papel político
pela alta hierarquia

se aglutinou,no

momento

da sucessão

gura do General

Ernesto

Geisel,

de o início

dos militares

das gestões,

das Forças

presidencial,

explicitamente

com o aperfeiçoamento

passou

en-

Armadas

que

em torno da f~

cbmprometido,
do sistema

de~

polít~

eo.
Paralelamente

•

a essas

razoes

ligadas

ao papel

e ao esp~

8

ço político

das Forças Armadas,

outràs

razoes

externas

a

essa

'~

quest~o
correr

incidiram

sobre a legitimidade

do GOverno

do ano de 1973, uma forte elevaç~o

nais do petróleo

teve um impacto

cial do Brasil,

pais cujo parque

te de derivados

de petróleo,

80% de suas necessidades
valor das importaç6es,
almente

aberto

des crescentes
desgaste

nerável.

ra uma taxa de crescimento

parte

veu, ao setor externo,
ram uma importância

líquidas

essenci

nas novas

para

do

condi

suas necessidadecisiva

no
de

eu

o

dos preços

do petróleo

haviam

tornado

que, entre

atin

em que o atre

financeiro

internacional

profundamente

vul:,

1968 a 1973, mantive-

mé d í.o de 11. 5%, regrediu

ao exterior

forma de dividendos,
taram de 39 para

da responsabilidade

~ inegável. que causas

crucial

desse período.

que os gastos

econ6mico

mais,

de

nos quatro

a

(74-78) a 40% da taxa anterior.

Se, grande

gamento

depende~

chave no sentimento

ao sistema

brasileira

comer

explosivo

internacionalizada,

descontrolado

A economia

nos seguintes

M~dici

quadriplicaç~o

nacionais

e um endividamento

aumento

uma resposta

profundamente

dos bancos

fortemente

teve uma influência

o período

Com efeito,a
'qLu uma economia

Este

peça

internacio

óleo cru na proporç~o

a n~o encontrar

econ6mico",

No de

sobre a balança

ao agir sobre um modelo

de importação,

foria viviào durante

lamento

importava

internacional/

do "milagre

dos preços

industrial

de consumo.

que passara

ç6es do mercado

profundo

M~dici.

como pagamento

do serviço

73% do valor

consumiam

de

de
tiv~
p~

remessas

das

da divida

vemos

das exportaç6es,

tamb~m

do balanço

a evolução

juros e amortizaç6es,

crise se

internas

no estrangulamento

Se observarmos

com o petróleo

dessa

sob

a

que elas aumen-

num período

38% desse valor

(14)

em

9

o
formações

Governo

Geisel

chega

na área da economia

em seu aspecto

de mudanças

mo de abertura

de novas linhas

ra de novos

acordos

No ponto

-

çoes nacionais
do "milagre"

estruturais

de vista do modelo

conjunção

ais principais

importadores

exepcionalmente

degradação

dos termos

nao mais

prosp~ridade

do Brasil
favoráveis

da capacidade

te de a Lqun s mercados

de países

a

eclO:são

com melho

dos países

industriexterno

em

sido substituídas

disponível,

por

e por um fechamento

avançados,

Es-

ociosa

e endividamente

produtiva

as condi

se reproduziam.

-- haviam

de intercâmbio

interno,

uma

crescen

como o dos Estados

U-

a essa crise estrutural

do

(15)

nidos

A resposta
modelo econômico
mento substancial
vultosos
bancos

do Governo

Geisel

foi a de acelerar

o crescimento

do endividamento,

aproveitando

fundos procedentes

da OPEP,

mesmo

com um au

a oferta

dos

nas mãos mu Ltiplicadoras dos

internacionais!
Esta opção,

sa captação

bens duráveis

externos·

corno já dissemos,

de consumo,

o Governo

apoiada

para

essencialmente

do plano Nacional
Geisel,

'uma

não foi a mesma,contudo,

dirigi da prioritariamente

A implementação

se propunha

que implicava,

de recursos

verno anterior,

do.

IC~

e de assinatu

permitido

do uso de capacidade

de intercâmbio,

por um esgotamento

de acumulação

externas

econamico

que haviám

anterior,

ria nos termos

condições

comerciais

e internacionais

-

do modelo

internacionais.

do período

tas condições

assim em um momento em que trans
.. ~
se haviam tornado urgentes,
tanto

pretendia

a produção

do g~
de

no setor priva-

de DesenvolVimento,
"cobrir

inten

a area de

a que
fron-

10

teira entre o subdesenvolvimento

e o'desenvolvimento",

para isso uma participação

do Estado""na reorientação

investimentos. A politica

ativa
fiscal

e financeiri

concentraram então em áreas vitaisrneconomia,
rio de ferro, de bauxita,
pel, da petroquimica,
sistema

industrial

vam, no centro

e criavam

do cenário

A discussão

mica -- e sobretudo
dos quais esta

a qualquer

"marcha

forçada"

Do ponto

inferior

dustrial

na criação

a alcançada
durante

completo

de em seu aspecto

no momento

o Governo

econoa partir

em que o Brasil,
parece

colher

nesse momento.

econômico,

cinco anos de crescimento
no momento

es-

o "modelo"

~~dici,. tendo

e tecnologia

a uma taxa

da implantação

Gei-

pouco

da indústria
criado

i~

autQ

um parque

in

e moderno.
o interesse

mais essencialmente

à politica

que o Brasil

em-

ainda está em aberto,

de indfistrias de capital

Para este trabalho,

se refere

a

dessa

e políticos

(l7)

se deu

de vista puramente

garantiu

mobilistica,

brasileira,

e de endividamento,

do que foi implantado

tensiva,

do

e que coloca

e os resultados

sociais

é cada vez mais necessária

sel, apoiado

e p~

a base

custo ou racionalidade

sobre os custos

'com altas taxas de crescimento
os frutos

que reforçavam

da industrialização

de miné-

de celulose

excedentes. exportáveis

sobre a natureza

-- crescimento

ou melhor,

como produção

se

(16)

presa estatal

tratégia

dos

do novo governo

de aço, de alumínio,

todas atividad~s

exigindo

externa

desse momento

maior

polític~

desse período

ocupava

da discussão
sobretudo

e ao espaço

na divisão

no

resi
que

estrutural

internacional

do

trabalho .

•
rr.
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~ por aí que se encaminhará
tentar ver de que maneira

as opçoes

ca articuladas

com as determinações

transformaram,

durante

de política
permaneda

externa

nossa

reflexão.

internas

Nela vamos

de política

da economia

econôm~

internacional

se

- de 1974 a 1984, em opçoes
os anos que vao

em um país que,

atado a condições

formalmente

estruturais

soberano,

de depend~ncia

ainda

internaci

onal.

Ainda

algumas

no tema específico
terna de um país
ação exterior

considerações

do trabalho.
tende-se

em torno de interesses,

Quando

a pensar

que expressariam

antes de nos

concentrarmos

se, fala em· política

em um conjunto

uma "vontade

igualmente

de medidas

nacional"

nacionais,

exde

unificada

percebidos

por

to

dos com clara evid~ncia.

As coisas, contudo,
resses

nacionais

cos, ao mesmo
mente,

todas as cont~adições

os interesses

dos diversos

e o jogo político,

tre as duas dimensões,
Num regime

a de classes

democrático,

como função específica,
mais facilmente

defender

assimilável

considerável
','

de se apreender, a'vontade

inte'-

Os

são

históri-

em si, dialeticadividida

automatica

Há toda uma sãrie de mediações,

ideológica

de uma parte

e carregam

portanto,

particulares

assim.

nem estáticos.

que uma sociedade

'Não expressam,

poem
a naçao.
questão

não são absolutos

tempo que estruturais

ses, carrega.
mente,

não são tão óbvias

em

clas

e necessaria-

grupos que

coma

incluindo-se

que ajudam

o trânsito

en-

e a da nação.

a política

externa

os "interesses

aos interesses
da sociedade.
das maiorias

-- que tem

nacionais"

e

de toda ou pelo menos

Há mecanismos
e mesmo

e

formas

das minorias

e

12.

formas para se tentar

transformã-la

em uma vontade

o

mais

abran

gente possível.

Numa
colocam

ditadura

de outra

entre Estado

-

gregaçao

ou num regime

forma.

A inexistência

e sociedade

não permite

capaz de transformar

coletivos.

gimes. é urna atividade

secreta,

especializados,

edade, nem em nível
s~ processa
dos grupos

dentro

muito

fechado

militares

durante o Governo

Médici,

termos de decisão,

da burocracia
gabinete

não se afastaram

Geisel

forma quase

entre o poder
o Presidente

a

em int~
re

por agenpela soci

de decisão.

a figura do Presidente

se diluiu

no Governo

centralizar,de

do Brasil

não passam

menos

de

nestes

isoladamente

palacianos,istoé,dentro dopróprio

Os governos

rodeavam,

elaborada

externa

se

mediadores

particulares

cujas opç6es

do sistema

coisas

que haja um processo

A política

de informação,

as

de mecanismos

os interesses

resses verdadeiramente

cias ou atores

autorit~riof

Tudo

do Estadq

ou

p res Ldencj.a I ,

desse model~

Se

da Repfiblic~ em

das burocracias

que o

da Repfiblica passou

absoluta, todo o poder

a

de decisão.

I

Por todas essas
zer das políticas
cluindo-se
cipação

externas

seu processo

da Sociedade
. Mesmo

raz6es,

dos Gbvernos

decisório,

o processo

sel, em que a presença

política

ravelmente,

externa

executavam,
cional

•

que nos propomos

Geisel

a política

de apertura

da população
permaneceu

quase exclusivo

o Presidente

e os diplomatas ..

e Figueiredo,

fain-

não levarão ·em conta a part!

Civil que, nessa matéria,

durante

tante, de interesse

a anãlise

foi quase
iniciado

se ampliou

nula .

com

conside-

como uma atividade

daqueles

que a formulavam

da Repfiblica, o Conselho

Gei

dis
e

de Segurança ~

13

No momento
posiçao

do Brasil

da questao
no cubano

diante

da Nicarágua,
mobilizam

ra dizer a respeito
da dívida

atual,

externa

as coisas

e a reabertura

desses

temas.

gem o Congresso,

os partidos

se, a imprensa,

e a sociedade

estão sendo observadas
sitários

mudandQ.

Central,

das relações

Sem contar

políticos,

e por tod6s aqueles

coisas p~
negociação

de informátiea
as organizações

esta nova

pelos

interessados
desenvolver

que atin
de

elas

geral.

fase de reflexão con

internaci.onais que o Brasil

com atenção

com o gove~

toda a

civil de um modo

A

sobretudo

que já encontra

nacional

aproveitando

de nosso país, que pretendemos

•

pública,

e da política

junta, em que as relações

estejam

da crise na América

a opinião

É, portanto,

talvez

meios

estabelece

ac.adêrruco
s univer

pela hist6ria
este

politjca

trabalho .

•••
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O PROCESSO
DECIS6RIOEMPOLíTICA EXTERNA
..

2.1 - A Frente
De todas'
terna
tas

talvez

Existe

com certa

o paIs,

chefiada

com bastante

nhos pouco navegados

pelos

e exigências

que v i.nh am, tanto

que

a ruptura
externas

de um direito

ferencial"

externa,

ministro

já

de

como

audá

criati

de forças

leia-se

adquirido

analis adas ,

e autonomia,

"fronteiras

a partir

por

E es s es

internas

Estados

a

Azeredo da Silveira

que se defrontavam

cami

caminh os

com

pressoes

ao "s is tema"

ideológicas"

Unidos -

-

co

que temiam

de uma velha

o Brasil

duas

'de Geisel

tinha,

de luta

bas tante

frentes

onde o s ub-s is tema de segurança

com o Itamaraty,
permanecia

que era

enfa

"aliança

a
pr~

.

a poli tica

fluência

pelo

das v'eLh as
-

Dessa forma,

interna,

que serao

noss os d í.p Loma t as ,

nao eram fáceis,

perda

analis

como as

r

unanimidade,

desenvoltura

alternativos

mo de forças

seus

em exaltá-la,

próprias

por muitas, razoes

brasileira,

temiam

entre

mesmo uma tendência

ou julgá-lar

r

Na verdade,

conduziu

suscitou

t.í.c as que lhe seriam

a pol f t i.ca ex

Geisel,

( 1)

va e coerente

diplomacia

do governo

a que menos crítica

caracterís

e dinamismo

Interna

as ati.vidades

e estudiosos.

tizando
cia

seja

~

não a prioridade

nas mãos do Pres idente

e poder
necess

â

de pressao

marxis ta,

finais,'

da República,
essas

A

disputava
já que isso

mas uma maior

decisões.
dos Es tados

um pouco por toda

refere

de f í.ní.das . .

e informações

das decisões

r í.o dis puta r a reve lia

vos mercados que se abriam
os de tendência

sobre

no que se

parte

in

E a externa
Unidos,
--

como o caso dos novos países

em

os

inclus

no
.í

africancs-

ve

17

e contra

os Estados

ra de desenvolver

Unidos. que dificultavam

uma política

não p ass av a , necessariamente,

à frente

entre os três primeiros

o de M~dici,

e o governo

de de órgãos

t~cnicos,

consideráveis

tecnológica

No período

Geisel.

entre

decisória,

ou impotência

tornou

M~dici(

diversida

a figura

do tecnocrata

um pers onagem

Foi o grande momento

importante

mico brasileiro"

e aquele

excessiva

Médici,

Il

por
diluído

o s is tema" .

significativos

que teve o desempenho

adquiriu

um grande

relevo

com forte capacidade
Delfin

como o criador

que concentrou

os organis mos encarregados

uma

parcelas

de decisão

dois fenômenos

do Hinis tro da Fazenda

chave desse pe rLodo , considerado

a
com

r

o presidente

viu seu poder

ocorreram

uma difere~
sobretudo

neutralizou

Por um lado, dada a força de legitimação
economia,

que

militares,

as ma Ih as' dos s ub-s is temas que cons ti tuiam
Nesse período

própria,

houve

militares. e administrativos

de capacidade

negligência

interna,

governos

centralização'
nas mãos da Pres idência.
gosto,

e nuclear

brasilei

por eles.

No que diz respeito
ça marcante

a tentativa

de

Netto

e

da
se

decis ão.
homem

r

do "milagre

econo

em suas mãos quase todos

das ques tões e conômã covf í.nance í.r as

do

país.
Houve,
tra uma análise
gação

portanto,
de Fernando

da política

ziamento

durante

o governo

Henrique

para a economia,

Médici,

Cardoso,

processo

uma espécie

que implicou

da função p reaí.de nc í.a I e uma tendência

. das de ci.s
oes

como nos mos

à

de dele
um esva-

despoli tização

(2)

. .

Por outro

lado, este

fenômeno

crescente

de acefalia

po-

18

•
ao pulverizar

Lf t.í.ca ,

a r es pons ab í.Lí.da de

pos ta. p re.sí.de nc í.aL,

t.o rriando-va

ra o fortalecimento

de um poder

rea,
são

dos atos

e riscos

da pr~

anônima e sLmbóLí.c a , contribuiu
paralelo

a Comunidade de Informações

p~

às 'Forças. Armadas regul~

e Segurança,

com poder

de

deci

quas e autônomo.
A area

de segurança

teve,

ass im como a area

de e conomí.e,

,

um papel

legitimador

dos canais
tarefa

extremamente

habituais

de comando r

de grande' prioridade

ção das organizações

para

importante.
lhe

órgãos

o Serviço

almente
res

tornou

e tecnocratas,

proposta

regime militar

internas

e externas

teve

pós-64.

destrui

forças

cons ti tuída
Nacional

(C.S.N.)e

um papel

decisi-

Este

papel,

essenci

entre

milita

uma articulação

r am organicamente

do "poder

do país

C.S.N.

nacional".
-

base

representados

Comefeito,

na

o que

uniu

do s is tema de poder

do

da República
da nação",

o mais alto
e o foro
isto

o campo da segurança

qualquer

orgao

a maior

parte

das

açoes

(3)

constituía,

permanentes

va e coordenava

nização

í

de ~egurança

modo amplo que abrangia

to da Presidência

isso,

a

a numa

-- foi o conceito de "segurança nacional" comque trabalhavam,

de tal

teresses

possível

es t.as duas

conceito

o

militares,

(S.N.I.)

militar

que se s e rrt

de cons trução

ideolocricamente

para

do regime

integrador,

vi torios

e Informações,

o Conselho

de Informações

vo na consolidação

sair

fora

armadas que haví.amsurgido na sociedade brasileira.

básicos,

Nacional

permitiu

as Forças

A Comunidade de Segurança
por dois

Sua atuação,

e,

onde se

de assessoramendefiniam

onde se estudava,

nacional,

,,da admlnlstraçao

se dava em forma de plenário

nível

os

"in-

p Larie j a

podendo requisitar

'
pu;bl lca

(4) .

onde tomavam assento

Sua orga
todos

19

os minis tros

de Estado,

do Es.t.ado Haior
Exército,

militar

era,

de membros. das Forças

e outras

sub-divisões
era

as ques tões

estratégicos"

era

estratégicas

lítica,

sua

a questão

Geral

encarregada

e externa
outros

Foi nela

e a de

de

a política

que s:..eproduziu

o

o governo
Federal

na elaboração

es

"assuntos

em analisar

e a República

importância

a

Geisel,

da
de

Pro

Alemadecisões

(5 )

desse

graças

políticos",

entre

o Brasil

concretas

isolado

maioria

as sub-chefias

que des ernbo cou , durante

entre

c í,s ão se concentravam

por uma

Entre

interna

a nuclear.

Bras ileiro

Dentro

-

orgao

um

de t.r abe Ih o , coruí.s s ões especiais

a de "assuntos

·ru'la, o que demonstrava

tinha

grupos

de política

no Acordo Nuclear

Maior do

por uma Secretaria

administrativas.

sobretudo

grama Nuclear

constituído

cons ti tuída

que se ocupava,

energética,

sem ser

Chefe

Armadas..

s ub-chefias,

mais importante

o

do Estado

Dessa forma,

na prática,

Sua. es trutura
e por várias

da República,

das. Forças. Armadas. e os Chêfes

Marinha e Aeronáutica.

formalmente

tudar

V~ce-J?residente

Q

sistema

fie ch ado , em que os processos

nas mãos de um grupo hegemônico

à censura

do controle

e outros

de de

que se

man

mecanismos de exclusão

e monopólio

da informação

se

p~

torna-

va prioritário.

o
do,

S.N.r.,

cumpriu estas

como órgão
Golbery

cujo
funções

da Presidência

do Couto e Silva

chefe

tinha

"status"

com extrema

de ministro

eficiência.

da RepGblica
com a finalidade

e organizado

ã Segurança

ligadas

pliando

como um s is tema quase

e se cons ti tuindo

Criado

em 1964

pelo

General

de coordenar

ções e contra-imformações

de Esta

Nacional,

as informa
foi

autônomo de

se

am

deci

20

soes

( 6)

OS. N. I. se tornou,
dade e abrangência.
tarquias,

através

com o teJ11pO,
uma rede de ext.remacorrp
lexi-

Estendendo~se

das Dd v i.s oes de Segurança

e das Assessorias

(A.S.I.) tinha,

dos funcionários

por todos os ministérios

e de controle

n~ prática,

de suas

Es tas Divis ões, na medida
ao mesmo

tempo, .à Agência

respectivos
sérios,

constituiam

r

resolvidos,

mesmas
·tiam,

a estas

que reproduziam

órgãos

ções do Exército
dem política
cia Militar
fundamente

I

Marinha

e Social

comprometidos

nBmico

anteriores

e de organização

certa

indefinição

prias

atribuições,

de Defesa

setori.ais, existiam

os Serviços
Interna,
(7)

os DOIs~

Geisel,

Exis

produziu

Or

da

Polí

CODIs,

externa

o próprio

pro-

nos anos

modelo

paralelamente
respeito

um certo esvaziamento

ou ligados

da

.

burocrático-militar,
no que dizia

as

Informa-

de

Secretos

à área da política

ao governo

ou

es taduais

como os Centros

-

do Itamaraty

técnicos

a favor do S.N.I.

com seus ministros.

com a repress ao

plomát.icas. em favor da participação
essencialmente

inter-burocráticos

das vezes,

tinham

minis tros

e Aeronáu·tica, os Departamentos

No que diz respeito
imediatamente

de triagem

e a seus

com os governadores

(D.E.O.P.S.)

e os Centros

(D.S.I.)

em que es tavam subordinadas

agências

especializados,

au

atividades.

do S.N.I.

parte

relações. que as Divisões
ainda,

a função

um foco de conflitos

na maior

Paralelamente
tras regionais,

Central

e Informação

e

de outros

à Segurança.

eco
a uma

a suas

das funções

órgãos

pr~
di

burocráticcs,
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Este processo
rante

o governo

de êrosao

se iniciara,

Kubi ts.ch.ek, quando

part~

acelerado,

desdobrando-se

va, exigiu

dos d í.p Loma t as bras.ileiros um tipo de conhecimento

es tava fora de suas
Durante

M~dici,

esse problema

la exis tência

de um 1'4inis
t~rio da Fazenda

que pretendia

entrar

presença

agressivamente

de uma ârea de segurança,

li tarizada

que participava

d~ exportaç6es

agress ~
que

(8)

tradiç6es

o governo

d~

de .í.ndus trialização

o progrâma

em uma politica

em grande

se acentuou

excess ivamente

forte

na ârea internacional
extremamente

na definição

p~

e pela

desenvolvida

das linhas

,

e mi

da politica

terna.
dis puta entre essas. aqê nc í.as foi intens a

A

re fere a
Delfin

â

re a econômica,

Netto eo

frequentes

das Relações

fin Netto

internacional
apostava

va que o "milagre
com os centros
menos

pess6al

Exteriores,

Barbosa,

eram
a-

de cada um dos contendores, era o tipo de
que cada um defendia

no Primeiro
econômico"

retomando

Mundo;

permitia

Externa

Independente

Goulart,

pregava

uma maior

uma parceria

Del

privilegiada

Já o Itamaraty

que vinha

dos governos

aproximação

para o Brasil.

na medida. em que considera-

uma tradição

Politica

numa conjuntura

se

o Minis tro da Fazenda,

Gibson

capi talis tas mais avançados.

uma parte)

bretudo

entre

No que

o que estava em jogo, nessa disputa,

e explicitos.

l~m do prestigio
orientação

os conflitos

f

dos tempos

Jãnio Quadros

com o Terceiro

em que os países

(pelo

desenvolvidos

e

da
João

Mundo,

so-

protegiam,

cada vez mais, seus mercados.

Quanto
tica externa

â ârea de segurança,

se dava,

ideologicamente,

sua articulação
atrav~s

com a poli-

da doutrina

de Se-
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gurança

Nacional,

cujo

ní.a as. "fronteiras
sa medida,

ideológicas"

o C.S.N'r

lho de negociação
que se tornavam
em colaboração

dida

ao fixar

à política

dava rigidez

ção entre

conteúdo

que era

a maior parte

r

Concretamente

externa

e projetos

o S.N.I .. também interferia
um dos ministérios
ções sobre

tinha

das R,elações. Exteriores.,
referentes
rede

de Informações

os Centros

bretudo

I

o conflito

area.

entre

esses

quando o poder

burocracias.,

a

instâ.n

informa-

ao

Ministério

das

informações

e mantinh a· uma

integrados

do Exército

todos

me

Vimos corno cada

respeito

e Segurança

na epoca de Médici,

e o das. diversas

nessa

no exterior

organismos

na

eram de finidas

do Sistema

como o Estado Maior das Forças

de Informação

Aeronáutica.

te

com outros

Areia

permanente

se encarregava

a' cada embaixada bras ileira

de relações

cional

a D.I.S.

í

do SNI que colhia

No que diz

seus. funcionários.

mat.é r a ,

da República.

nessa

urna Divisão

traba

era no C.S . N_

nessa

elaborados

cí.a , e depois. e ncaruí.nhad as ao Presidente

o

Ex·teriores.
era

Ne~

permanentes",

I

decisões

do C.S.N.

de política

avaliações

preservar.

nacionais

das Relações

e os órgãos

defi

e dificultava

das grandes

com o Minis.tério

de estudos.

necess.ário

brasileira

de sua diplomacia.

o Itamaraty

e estratégico,

"os objetivos

externa

em que as orientações

partir

geopolítico

s.obretudo

órgãos

r

Na

Armadas

e

'da Narinh a e da
frequentes,

presidencial

so

era

as militares,

fraco

extremamen-

forte.
A chegada de Geisel,

com o país

te mas com uma economia convulsionada
tróleo

e pelos

rança

nacional,

próprio
produziu

já pacificado

pelo

choque externo

des gas.te dos. modelos
um des locamento

interrBmBn
do

p~

econômico e de s egu-

das. funções

entre

as

va
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rias

burocracias.

e uma mudanças. das pr í.o r í.d ades

o general
do gabinete
ministro

militar

da Petrobrás,
dentro

Leitão

toura,

chefe

fin

Netto,

foi

produto

nistro

de Abreu,

I-1ilitar

chefe

de uma negociação

f í.qu r as do Alto

te Médici.

da Casa Civíl,

Sua vit6ria
seu

Comando das Forças

Es te,

surgira
entre

outros

o general

era

de 1974,

Ernes to Geisel

ou melhor,
mocrático
lançar,

denciais.

e,

de são Paulo
no Colégio

e

Del

Eleitoral

Geisel,

Couto e Silva

e

mi

outras
pres .í.de n

a votação

e Adalberto

foram os que todos

Pereira
11,

o presidente

já sabiam,

(10 )
11

Eleitoral,em

à chapa cons t í.t.u í.d a pelos

partido

que indiretas.

no Colégio

J:.Êdici,
"es co Ihe

filho,

-

deu a vit6ria

corno anti-candidato

seu pr6prio

para

dos Santos.

dentro

do partido,
concorrer

Os re? ul tados,
a vit6ria

teve

a idéia

deputado

em termos

De
de

Ulysses

as eleições

do candidato

g~

A oposição,

do MDB(Movimento

da oposição)

de

indiferença

uma bai Lar Ln a num cabaré

esperado,

único

simbolicamente,

ainda

mi

Alberto Fon

Armadas com o pr6prio

segundo

o grupo dos "autênticos
Brasileiro,

Guimarães,

o

Segundovárias interpretações,

como se es colhe

Corno já

nerais

caste

que numprírreiro morrentohavia negado a prorrogação

efet.lvanerrte, nunca governara

de janeiro

pr~

em oposição

mandatoe numsegundo a havia aceitado, derronstrava bastante

ra seu sucessor

ant.es

a linha

irmão Orlando

Golberydo

no que dizia respeito à sua sucessão.

15

governador

entre

o general

pouco

e no momento da sucessão,

em que participavam,

da Fazenda.

do Exército(

até

Sua candidatura

(9).

do SNI, e x+che fe

declaradamente,

do SNI, Laudo Natel,

ministro

chefe

da República

representava,

do Exército

nistro

antigo

da Presidência

a uma manobra continuísta

seu

Geisel,

do Supremo Tribunal

sidente
lista

Ernesto

governamentais.

presi.í.medi.a t.oa

oficial.

Con

•

·24
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tudo, a Campanh a feita pelo HDB
de cí.s í.va

ma influência

Q partido

1974.

22 e aumentar

da oposiç~o

Es taduais

introduzidas

poder,

dentro

puzesse

orientações

próprios

órg~os

teve

u

de outubro

de

16 senadores,
na Câmara

em

Federal

e

(11)

vemos

do Estado,

as mudanças

po Lf t.Lco+bu.ro cr

â

como a nova distribuição

do

permitiu

im

que o presidente

correspondiam

aos desejos

dos

em que os ministros

da

de segurança.

e do Exército

decisório

eleger

suas bancadas

que nem sempre

Ao contrário
Fazenda

conseguiu

por Geisel,

do aparelho

todo o país,

parlamentares

a re f Lexao sobre

Retomando
ticas

nas eleições

cOl~ideravelmente

nas Assembléias

percorrendo

r

do governo
dispunham

Médici

de parcela

e em que o chefe da Casa Civil

cODBiderável

de

poder

diretamente

despachava

'.

com os ministros. e tomava,
cisões,

no período

d í.v í.d ua Lí.z e.do .

Geisel

por conta própria,
o poder se tornou

Governando

mais

com uma assessoria

fes da Casa Civil e Militar,
de ,Planejamento,

grande

pelo

número

concentrado

formada

e in

pelos

chefe do SNI e pelo

(o "grupo palaciano")

de de

che

secretário

com quem despachava

duas

vezes por dia, o presidente

discutia,

pessoalmente,

com seu ministério

decisões,

sem que estas passassem,

cessariamente,
mas voltavam
recimento

e tomava

pelos

"ministros. da Casa".

para onde tinh am saído,

ou es tudo mais. aprofundado,

ç~o do grupo palaciano

era importante

Com a posse de Geisel,
tilo

11

de governar,

legi timação

.

.

Huitas

caso por caso,
ne

vezes os proble

mas era para um maior
e ness a ins tância

a

es clamedia-

(12)

inaugurou-se,

mais ce nt ra l.ã z ado- e direto

n áo pr ov í.nh a de nenh uma ins tância

então,
1

um novo

"es

em que a força

de

governamental

para-
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..
lela à Pres idência,

mas. da organicidade

as. de política

externa,

da República.

Ã

dade se apoiava
crático

de responsabilidade

diferença
em órgãos

do Presidente

das de c i.s oes

do governo

Médici,

não presidenciais,

Geisel

te.rnos sérios

e frequentes,

lação bastante

consistente

permitiu

se encontrasse

tro Simonsen,

da por Reis Velloso,
primeiros

a prioridade

taria que, com a criação
(CDE) também

chefiado

cisória

importante

mais

to, esta situação
presidia

mãos atribuições

que diziam
do geral,

Brasil,

Monetário

das Relações

um confronto

passou

Nacional

Exteriores,

que considerava
que Simonsen

tendia

que estava
preferia

Econômico

que

tarrbém
para suas

(14)

dissensões
em

Unidos.

a ser mais

graves
questões

De Qm

rígida

em

em jogo, a autonomia
evitar

de

de 1977 entretan

sobretudo

com os Estados

três

a ser a unidade

Simonsen,

tinh a

os

ser da Secre-

(C~rn) viu voltar

também

a

che f i.a-:

Durante

A partir

s ido retiradas

foi

pelo Minis-

de Desenvolvimento

e o Ministro

às relações

Geisel

ch e f i.ado

í,

desse período.

a poli tica do Itamaraty

ao passo

i~

de articu-

de Planejamento,

por Reis Velloso,

que D1e haviam

respeito

fesa daquilo

do governo

a v tória parecia

do Conselho

o Minis tér io da Fazenda
com o Ministério

buro-

dos conflitos

urna fórmula

das decisões.

Geisel,

se reverteu

o Conselho

sua legitim~

(13)

com a Secretaria

anos do governo

pres idente

o "centralismo

em que o Minis.tério da Fazenda,
disputava

do

quando

que apesar

Uma das. are as-mais conflitivas
de economia,

direta

sobretudo

r

o quanto

mo
de
do

possível,

com esse país.

Paralelmnente

a esses

conflitos

inter-burocráticos,

e-
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xis tiram outros
mos, informais

que foram neutralizados

por exemplo,

da duplicidade

ty, a relação

pessoal

a própria

da economia,
portantes

de poderes

do Pres idente

foi um fator importante

mais,

recuperasse
conjuntura

tica.

Os militares

gicas,

como, política

com Azeredo

um certo espaço
internacional,

deveria

mesmo

da Silveira

que articula-

decisório.

ao deslocar

discutir,

conservaram

formática

e deixaram

tes sobre

relações

nuclear,

financeiras

de armamentos,

de decisão.

no foi explicitada
março

desde

do

imu-

e a d í.p Lomâ

mais

estraté
e de inabrangen-

e que en t.r ar am' para a

e comerciais

políticas

mais

que se desse

energética

as decisões

Além

para a area

as areas mais diretamente

Essa a base do governo
espaço

permitiu

a área de segurança

para o Itamaraty

das negociações

sa ocasião,

Geisel

No caso

o C.S.N e o Itamara-

isto é, para o eixo Norte-Sul', as questões

que o Brasil

seu próprio

entre

para que o Itamaraty,

ma certa di vis ão de tarefas' entre

agenda

pelos me can í.s

às decisões, ,criados por GeiseL

de acesso

do com o C.S.N.,

ou diluídos

dos diplomatas.
Geisel,

e sobre

A postura

a sua primeira

ela construi~

centralizadora

reunião

o

do goveE

ministerial.

Nes

de 1974, disse ele:

" E n t e n d o que
n a a m p La e c o m p le x a e s c a 1 a d a
da
problemitica
nacional,
nio
cabe
atribuiçio
que seja
estritamente
de responsabilidade
única
e total
de determinado
ministério"
... Em
todos
os casos
assumirei
plena
responsabili
dade
pela
decisio
final
que,
de direito
e d~
fato,
couber
ao ,Presidente
da República"(lS).

E Ls.t.o

se propunha

não era apenas retórica ..

governar.

propos ta de governo
a proposta

Contudo,

entrava,

de abertura

Concretamente,

a excessiva

inevitavelmente,

política

concentração
em

Geisel
de

sua

contradição

com

no bojo da qual havia

sido eleito
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e que pressupunha
Por outro

uma nova articulação

.
.
r1smo
e m1nava

como vimos,

deles Geisel

internamente,

governou,

ou querido

te disputada

encaminhar

Novos

mos a analisar

no restante

Ao produzir-se

o choque

ríodo Médici

sofreu

negativa
anterior

externos,

de reversão,

de acumulação

adiante,

que

tri

passare

em 1974, a economi
vu Lne r âve L

que utilizava.

Co~

passando

o p~

a influir de

para prosseguir

com

o

acelerada.
direta

sobre

a decisão

a capacidade

da OPEP influiu

ções financeiras. dos países. capitalistas

sando

foram

que se dera durante

real disponível

tar de país.es como o Brasil,

países,

Através

partidaria-

contudo,

do petróleo,

de intercâmbio

Além desta pressao

ram deficitários

civil,

a matéria

20% do petróleo

um processo

na renda

da sociedade

em pos ição particularmente

em que só produzia
dos termos

do problema.

(16 ) .

do trabalho.

Externa

isto a melhora

sem

a uma sucess ão diretamen-

e serão eles

2.2 - A Frente

a bras ileira se encontrava

nem

e erros sem ter, entretanto

caminhos

esse período,

desses

Sociedade.

. t raçao
ae sua a dmi
,ln1S

o país

amplos

lhados durante

modelo

e

a força de seu volunta-

os dados

com acertos

por segmentos

mente organizados.

maneira

relativizava

-.,
as b ases de coerenC1a

Estes eram,

na medida

Estado

lado, a s uperpos ição de lógicas. burocráticas,

pre coincidentes

conseguido

entre

avançados

de forma bastante

rápida,

impor-

nas condi-

que se

e em process.o de recess ão profunda.
trarisformando a modalidade

de

torna-

Ares

de seu comércio
o peso do déficit

pos ta
e

pasatra-
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ves de excedentes
desenvolvimento
Bras il,

outros

de exportações
não produtores,

fatores

no país,

de ordem econômica

nibilidade

agravaram

com alto
ainda

Não nos cabe neste
de acumulação

interna

de prosseguir

com a alta

tas

externas

nanceiro

tência

que este

e tecnológicas
ras,

mesmo governo,

desse

gos aliados
outros

--

--

de novos --

portanto,

inexissua dispo-

cada

vez

vinha

crise

as

respos-

do sistema

que o Brasil

f~

pudesse
de P2

'..

que Lnoí.d iam s obre a economi
comerciais,

mais pela

f.qrmular

africanos

modelo

com o objetivo

que sua qualidade

que implicavam

linhas

--

com

anti-

reaproximações
--

"

da política

confronto

da Europa Ocidental
recentemente

negociad~

coube- ao Itamaraty

as grandes

EUAe Portugal

energéticas

autoridades

Nessa medida,

políticas.

e países

o novo

que o Brasil

em plena

financeiras,

especialmente

países

tipo

es perar.

momento, linhas

Argentina

sobre

governo Geisel

a dar para

internacionais

pelo menos simbolicamente,
externa

pesada. No

de recursos

analisarmos

internacionais

lhe permitia

vis tas

como questões

nível

em

como' um

Mas nos cabe examinar

se propôs

As 'ques tões
eram,

interna,

de crescimento

anos.

os novos espaços

a brasileira

pelo

taxa

há alguns

emergente,

extremamente

mais as pressões

trabalho,

proposto

internacional,

encontrar

dos países

(17)

de divisas

experimentando

a carga

de petróleo

de modelo de industrialização
tentes

tornaram

e ,a

independentes

com

criação
e

países

árabes.
As primeiras
brasileira

já

apareciam

dernons

trações

alguns

dias

da nova pos tura
depois

da posse

diplomática
do novo pres~
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dente,

em uma reunião

Em seu discurso
do substantivo

aos minis~ros
da fórmula

com que qualificava
no seu governo.
comércio
primas

se u mí.ní.st.ê r í.o em 19 de março de 1974.

com

Geisel 'definiu com clareza

"pragmatismo

as posições

responsável' e consciente"

internacionais

que seriam

Três ques tões foram des tacadas :
do Brasil,

a garantia

do supri~ento

e produtos

essenciais

e o acesso

a tecnologia

deológicas

e que ampliavam,

ças e parcerias

I

América

Latina,

à penetraçã.o bras i leira.
de hegemonia

Para alcançar ,esse objetivo

fricana,

e reabilitar

e de neutralismo

outras

cons ideradas

i-

era

no Oriente

focos de tradicional

Era necessário

continental

mais atuali-

o leque das alian-

necess ário criar áreas de s ens ibi lidade na África,
dio e na própria

de matérias

de lado as ve lh as fronteiras

"pragmaticamente"

internacionais.

tomadas

os interesses do

exterior

zada, todas ques tões que deixavam

o conte6

resistência

fazer esquecer
na questão

Mé-

as

teses

colonial

nos 61 timos anos,

acomo

perigosas .
Afons o Arinos

colocou

es ta ques tão com extrema

lucidez:

Pragmatismo
atual é basicamente
u t i L'it ar i.o.
Embora
o Brasil
tenha condições
de
desenvol
ver um importante
papel
tanto na Ãfrica
como
na propria
América
do Sul. o que importa
sa
ber é se conseguiri
tornar-se
respeitado,
ferecendo
apenas utilidade
e n e g o c os " (18).

110

0=

í

O ministro
te papel nesta
ocasião

tarefa

Azeredo

de reabilitaçãó

da XXIX Assewbléia

de 1974, o chanceler
is em relação

da Silveira

imagem

Geral das Nações

dirigiu-se

à delegação

ao qual o Bras il havia

to de sua independência,

da

desempenhou

alguns

meses

votado

um

irnporta~

do Brasil.

Unidas,

em

setembro

da Guiné Bissau
contra

Por

-- pa

o reconhecimen

antes -- demonstrando

seu

--
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regozijo

pelo

enumerar

os problemas

do Brasilr

ingresso,

Azeredo

mundiais

na África

ções. brasileiras

contra

racial,

penetrar

assim,

F

Arinos,

políticas

Moçambique,

também

da região,

ou, pelo menos,

da Ãfrica
Angola

vota
a dí.s

do

gover

utilitária,

na tentativa

como

brasileira

de

a

se

Negra que começavam

especificamente

-- conotações

Era importante

em que Portugal

efetiva

que competisse

o reg~

as sucessivas

fosse essencialmente

criar urna presença

ao

de vista

contra

a nova poli tica africana

momento

,

e o apartheid.

es tavam pres entes.

brasileirasrnum

E

da ONU que condenavam

e se enquadrava

nos novos mercados

abrir -- Guiné,

ridades

as resoluções

do ponto

I

sua posição

do Sul, revertendo

Se bem sua base

nos diz Afonso

afirmava

o colonialismo

Delineava-se
no Geisel.

mais emergentes

da Silveira

me do apartheid,

criminação

-

na ONUr de um novo país africano.

do Brasil

com a influ~ncia

para as auto-

começava

sair

a

que neutralizasse
crescente

da URSS

e de Cuba.
Mas, como já assinalamos,
Bras il por parte das ex-colônias
uma entrevista

e

antigo

de Libertação

algumas

ques tões foram colocadas,

s ileira

face

à des colonização.

do da Silveira

declarava

para que povos pudessem
depend~ncia

nacional

Ninistro

do governo

todas referentes

Frelimo,

à pos ição

Menos de urna s emana depois

alcançar

o mais

que asp~ravam

prestaria

rapidamente

Rm

moçambicano

de Moçambique,

na ONU que o Brasil

E como concretização

em relação ao

eram" profundas.

portugues as

dada pelo Primeiro

líder do Movimento

as desconfianças

bra

Azere-

seu

apoio

possível

a in

(19)

da nova postura

diplomática

brasi-

./
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leira, o Brasil
o governo

foi o primeiro

de Agostinho

Uma maior

Netto,

sil sempre

também
havia

das negociações
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