
 
 
 
 
 

COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS REALENGO II 
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO – PROEJA 

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA – 2020 
 

Atividade 3. Leia os textos abaixo e, em seguida, faça os exercícios propostos. 

Observações: 

*O texto 1 foi publicado em 2017, enquanto que o texto 2 foi publicado em 2005. 

** O texto 2 é um fragmento da reportagem homônima. Por ser um texto muito longo, optou-se por utilizar apenas uma parte 

dele. 
 

TEXTO 1. DISSUASÃO NUCLEAR, A HERDEIRA DA GUERRA FRIA 

A doutrina da dissuasão nuclear, que passa por um teste na atual crise entre Estados Unidos e Coreia 
do Norte, nasceu na Guerra Fria, quando as duas potências da época afirmavam que qualquer ataque 
teria represálias apocalípticas. 

Em plena corrida armamentista, Washington e Moscou multiplicavam o número e a potência de suas 
ogivas nucleares, assim como a quantidade de vetores (mísseis, aviões, submarinos) para conseguir 
o que os especialistas chamam de “Destruição Mútua Assegurada” (MAD, na sigla em inglês). 

De acordo com os números do Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), em 1990 os Estados Unidos 
tinham quase 22.000 ogivas nucleares (4.480 atualmente), e a Rússia, quase 30.000 (contra 7.000 
atualmente, incluindo as que devem ser desmanteladas). 

A quantidade poderia provocar a destruição completa, por diversas vezes, dos dois países. 

O pesquisador Bruno Tertrais, da Fundação para a Pesquisa Estratégica (FRS), afirma que “a arma 
nuclear, inventada há quase 70 anos, se tornou eficaz como instrumento de prevenção da guerra, 
porque não aconteceu conflito entre grandes potências desde então”. 

“Nunca ocorreu um conflito aberto entre Estados nucleares, e nenhum país com a arma nuclear foi 
invadido”, destaca. 

“Além disso, nenhum país protegido pelo guarda-chuva nuclear foi alvo de um grande ataque militar”, 
escreveu o analista em um relatório. 

Já os críticos da dissuasão nuclear não consideram estes argumentos válidos. 

Eles afirmam que esta é uma tese que não pode ser demonstrada e que a paz entre as grandes 
potências nos últimos 70 anos se deve mais à influência das instituições internacionais, aos 
intercâmbios mundiais e à interdependência das economias. 

Dois momentos críticos 

Nas últimas sete décadas, a doutrina de dissuasão nuclear passou por dois momentos críticos: a 
“crise dos mísseis” em Cuba em 1962 e, 40 anos mais tarde, o confronto entre Índia e Paquistão em 
2002. 

Em outubro de 1962, em plena Guerra Fria, fotos tiradas por um avião americano revelaram a 
presença em Cuba, aliado de Moscou, de rampas de lançamento preparadas para receber mísseis. 

O presidente John Kennedy ordenou o bloqueio marítimo da ilha, e as forças estratégicas dos Estados 
Unidos ficaram em alerta máximo – o nível anterior ao que detonaria uma guerra nuclear. 

No final, os navios soviéticos que transportavam os mísseis nucleares retornaram, e as duas potências 
chegaram a um acordo: a retirada de mísseis da então URSS contra a retirada, em sigilo, de mísseis 
americanos da Turquia. Washington prometeu não invadir Cuba. 

Em maio de 2002, Índia e Paquistão, que disputam a província da Caxemira desde sua divisão em 
1947, ficaram novamente à beira do confronto. 



Os dois países multiplicam os testes de mísseis, mas, sob pressão dos Estados Unidos, iniciam uma 
desescalada que termina em um cessar-fogo em novembro de 2003 e, mais tarde, em um processo 
de diálogo em janeiro de 2004. 

Para o especialista em Relações Internacionais Daniel Vernet, ex-diretor de redação do jornal francês 
Le Monde, o perigo aumenta com a proliferação e o maior número de atores no âmbito nuclear. 

“A dissuasão funcionou tanto tempo porque os atores eram pouco numerosos e eram considerados 
racionais”, escreveu em um artigo na semana passada 

AFP. IstoÉ. Publicado em 14 de agosto de 2017. Disponível em: https://istoe.com.br/dissuasao-nuclear-a-
herdeira-da-guerra-fria/ 

 

TEXTO 2. SESSENTA ANOS DE ARMAS NUCLEARES 

A história do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP) revela: por jamais cumprirem as cláusulas 
que prevêem seu desarmamento, e por buscarem uma ordem abertamente desigual, as cinco grandes 
potências nucleares estimulam na prática a corrida rumo às armas atômicas 

Quanto maior o número de países que dispõem de armas nucleares, maior o risco de que elas 
sejam deliberadamente utilizadas não para dissuadir, mas para aniquilar, ou que um conflito seja 
desencadeado por engano, ou que um país bombardeie preventivamente as instalações de seus 
adversários, ou ainda que armas ou matérias físseis caiam nas mãos de grupos criminosos.  

A proliferação nuclear é, portanto, um dos perigos mais graves para o futuro da humanidade. No 
entanto, não foi essa preocupação que inspirou as primeiras medidas tomadas para evitá-la. Desde 
o lançamento de seu programa nuclear militar, em 1942, os Estados Unidos proibiram a divulgação 
de qualquer informação concernente à energia atômica, para evitar que a Alemanha nazista fosse 
a primeira a possuir a bomba. Após 1945, essa restrição foi mantida para atrasar os trabalhos dos 
soviéticos. Em 1954, depois que a União Soviética experimentou seu primeiro engenho 
termonuclear, o segredo foi abandonado em benefício de uma política denominada “Átomos para 
a paz”: os países que desejavam desenvolver seus trabalhos na área nuclear poderiam obter ajuda 
dos Estados Unidos, com a condição de se comprometerem a utilizá-la para fins pacíficos, ao 
mesmo tempo que continuariam livres para desenvolver um programa militar se pudessem realizá-
lo sozinhos. Vários países beneficiaram-se dessa ausência de regulamentação internacional geral 
para satisfazer suas ambições militares. Foi assim que, em 1960, sete dos oitos países que 
atualmente dispõem de um arsenal tinham adquirido os elementos indispensáveis à sua realização.  

Foi sobretudo a crise dos mísseis em Cuba, em 1962, que levou ao estabelecimento de uma política 
global de não-proliferação: Washington e Moscou constataram, então, que se uma outra potência 
que dispusesse de armas nucleares entrasse em confronto com elas, talvez não tivessem 
possibilidade de controlar o desenvolvimento da crise. Originalmente, portanto, o principal objetivo 
do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP) era para que as duas superpotências mantivessem 
seu controle sobre os países de seu campo. Concluído em 1º de julho de 1968, o TNP divide o 
mundo em dois: de um lado, os “Estados dotados de armas”, que fizeram explodir algum engenho 
antes de 1º de janeiro de 1967, aos quais foi demandado não ajudar outro país a adquiri -los2 ; do 
outro, todos os outros Estados, que deviam se comprometer a não tentar obtê-las e a colocar todas 
as suas instalações nucleares sob o controle da Agência Internacional para a Energia Atômica 
(AIEA), encarregada de garantir que respeitem suas obrigações.  

Um “atentado à soberania” 

Com suas falhas e suas lacunas, o Tratado de Não-Proliferação contém os elementos necessários 
para impedir a disseminação das armas e, se tivesse sido integralmente aplicado, somente cinco 
países ainda possuiriam um arsenal nuclear. Seu êxito exigiria sua universalidade, ou seja, que 
todos os Estados aderissem a ele, que existisse um mecanismo de controle perfeitamente eficaz e 
que, em caso de violação, medidas enérgicas fossem tomadas para acabar com a infração e 
dissuadir os outros Estados de imitarem o delinqüente. 

Inicialmente, o Tratado foi considerado por diversos países um atentado inaceitável à sua 
soberania: a Alemanha, o Japão, a Itália, que foram seus primeiros alvos, no começo recusaram-
se a se submeter a ele. Se entrou em vigor em 1970, foi graças à assinatura de países como 
Irlanda, Dinamarca, Suécia e México, que com ele viam um meio de reduzir os riscos de um suicídio 
coletivo; Estados politicamente muito próximos dos Estados Unidos ou da União Soviética; e 

https://istoe.com.br/dissuasao-nuclear-a-herdeira-da-guerra-fria/
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também países que nem pensavam ter, algum dia, os meios para fabricarem bombas. Entre os 
primeiros signatários, encontram-se o Iraque, o Irã e a Síria. 

Entre os primeiros signatários do TNP, estão o Iraque, o Irã e a Síria  

Em meados da década de 1970, com o aumento dos movimentos antinucleares inicialmente nos 
Estados Unidos e, sobretudo, com a primeira explosão na Índia em 1974, houve uma mudança 
importante. A opinião pública se alarmou com os riscos que a segurança no mundo corria com a 
disseminação, e um grande número de Estados considerou que sua segurança ficaria mais 
garantida se seus vizinhos não dispusessem de armas. Graças às pressões exercidas pelos 
Estados Unidos e ao mesmo tempo pela União Soviética, esse movimento permitiu um rápido 
aumento do número de signatários, aos quais se juntaram os grandes países industrializados – 
Alemanha, Japão, Itália, Suíça, Holanda. No final de 1979, o número de países que aderiu 
ultrapassava uma centena. A onda de adesões continuou nos anos seguintes e, apesar da 
fragmentação da União Soviética, foi ampliada com o fim da guerra fria. Em 1995, os países 
signatários que decidiram manter o Tratado em vigor por tempo indeterminado já eram 178.  

No entanto, por diversos motivos, as grandes potências fizeram o esforço necessário para 
convencer Índia, Israel e Paquistão a se juntarem a elas. Como sempre tinham se recusado a aderir 
ao Tratado, esses três países puderam construir seus arsenais sem faltar com suas obrigações. 
Atualmente, isso não seria mais possível: o tratado conta com 189 países que a ele ader iram, ou 
seja, quase todos os Estados, e nenhum país poderia mais fabricar uma arma explosiva sem violar 
seus compromissos internacionais. 

Brasil, Argentina, África do Sul. No final de 1979, o número de países que aderiu 
ultrapassava uma centena. A onda de adesões continuou nos anos seguintes, apesar da 
fragmentação da União Soviética 

Entre esses 189 países, encontram-se a Argentina e o Brasil que, nos anos 1970 e 1980, tinham 
lançado programas de pesquisa cujo objetivo era nitidamente militar. Como na época eles não 
tinham assinado o Tratado de Não-Proliferação, seus trabalhos não entravam em contradição com 
suas obrigações internacionais. A Argentina e o Brasil abandonaram seus projetos militares no final 
dos anos 1990 e aderiram ao TNP, a Argentina em 1995 e o Brasil em 1998. Renunciaram a seus 
projetos não porque sua segurança externa estivesse então mais garantida do que no passado, 
mas porque um regime democrático substituiu as ditaduras militares no poder.  

O mesmo aconteceu na África do Sul, que fabricou uma meia dúzia de armas nos anos 1970 e 
1980, sem ter cometido infração e sem que a AIEA pudesse intervir. Pretória desmantelou suas 
armas exatamente no momento em que abandonou o regime do apartheid e aderiu ao TNP em 
1991.   [...] 

Georges Le Guelte. Le Monde Diplomatique Brasil. Dossiê TNP / Hipocrisia. Acervo online. Publicado em 01 
de novembro de 2005. Disponível em: https://diplomatique.org.br/sessenta-anos-de-armas-nucleares/ 

 

 

EXERCÍCIOS 

 

1) Faça uma lista contendo as palavras e expressões presentes no texto que você não conhecia. Busque 

no dicionário e na Internet o seu significado e, em seguida, elabore um glossário. 

 

2) Discuta a ideia de dissuasão nuclear e comente sobre o seu risco. 

 

3) Explique o que é o TNP e por que ele pode ser considerado um tratado desigual. 

 

4) Indique dois momentos críticos (isto é, tensões internacionais) envolvendo países detentores de 

arsenais nucleares. 

https://diplomatique.org.br/sessenta-anos-de-armas-nucleares/


5) Consulte (num Atlas ou na Internet) um planisfério político (mapa-múndi). Veja a localização de todos 

os países que possuem armas nucleares (para tal, releia o texto da atividade 2). Em seguida, aponte com 

um X no mapa abaixo a localização de cada um desses países.  

 

 

6) Em relação ao uso da tecnologia nuclear realizada no Brasil, responda: 

a) O Brasil utiliza a tecnologia nuclear para fins bélicos ou pacíficos? Explique. 

 

b) De que maneira a mudança de regime político no Brasil, a partir da década de 1980, contribuiu para 

uma nova postura em relação à questão nuclear. 

 

7) A partir da análise da charge abaixo, faça uma crítica às políticas nucleares de países como Índia e 

Paquistão. 

 


