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Epigrafe

"0 Brasil se ve com possibilidades de l11udar sua politica no cenario internacional com
necessidade de mudan<;as"

Aronso Arinos de Mdo
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RESUMO

o objeto deste tTabalha, C de definir 0 papel da politica extema independentc
introduzida pele govemo Janio Quadros que rcnunciou e foi sucedido pel a sell vice Joao
Goulart (Jango), frente as mudanyas do ccnario intcmacional, introduzidas peJa Guerra Fria
Diseute questOes relacionadas sabre a forte influcncia dos EUA na politica interna e exlerna
brasileira, bem como a participayao norte- americana no desencadeamento do Golpe Militar
de 1964. Com 0 Golpe (1964) dado pelos militares, inviabilizou nao so a gestao de Joaa
Goulart, como tamhem levoL! ao IEmnino da PEl, levando 0 Brasil novamente ao
alinhamento idcologico com as EUA, na qual ocorria desde 0 temlino da Scgunda Guerra
Mundial. Como fontes, 0 trabalho utiliza pesquisa bibliografica c documental. E uma fonte
de estudo para os interessados pelo tema e estudiosos da area internacional. 0 estudo e
importante a medida que situa a posiyao do Brasil frente ao conflito bipolar, na qual 0

Brasil, objetivou sua polltica extern a para 0 seu proprio desenvolvimento interno



ABSTRAcr KEY - WORDS

The object of this work, is to define the External independence Politics role, by president
Jania Quadros that went success by your vice - president Joao Goulart (Jango) which
was faced to the changes of the scenary introduced by the Cold War. It disclisses subjects
relalcd 10 the strong influence of tllC U.S. in the brasil ian intern politics, as well as the
participation north - american, in the set the Military Stroke in 1964 .. The Military Stroke,
started the government JOlla Goulart, but also led to the end oflhe Extemallndependcnde
Politics, le.'lding Brasil to the automatic ideology aligment whith the United States again,
what had been hflppening, since the end ofthr Second World War.The resources, which this
work uses bibliogmpbical and documental researcbes. This is resousce of study, to
interesents titule and reshearches of the internatinal place. The study is imponant as it takes
place Brazil's fheed to double - sided conflict, keeping in focus its External Politics to its
own internal development
Key - Words - Role orthe PEl in of Cold War Period; The External Independence Polites
10 the Brasilian Developrncd; The Military Stroke in 1964; The PEl End;



ABSTRACT l'ALAIlRAS- LHAVES

EI objetivo en el trabajo,es de detenninar el pape] de In politica extema indepcndente,
estahelecida par el gobierno Janio Quadros que renunci6 e rucste sus cedido par cI vice
Joao Goulart (Jango), frente a las mudanzas en el cscem1.rio internacional, introcduzidas par
la Guerra Fria. [nvestiga questiones relacionadas sabre In fucrle intlucllcia de los Estados
Ullldos, en la politica intema y externa, hasta la panicipacion cstadounidensc en la
conclusion de el Golpe Militar de 1964. Es\o Golpe Militar, lam bien stlspcndi6 no
solarnente cl gobicmo de Joao Goulart, como tambiem Ihevi> al tennino de la PEl, lhebando
el Brazil al mislllo alincamento ideol6gico automatico con los Estados Unidos. en la eual
ocurria desde el tcm1ino de la Segunda Guerra Mundia1.Como fuentes, el trabajo utiliza
pesquisas bibliograficas y documentais. Es ulla fucnte de estudo parn los illlcresados par el
lema, y estudiosos de la area internaciona1. El estudo es importante, en la medida que situa
la posicion de Brazil delante el canflicto bipolar, objectivando la po1irica externa de Brazil
para su proprio desaro1Jo interno.
Palabras - Lhaves EI Papel de la PEl, en la Guerra Fria; La PoHtica Extcma para el
Desarollo Brasilello: 0 Golpe Militar de 1964; El Fim da PEl



lNTIlODUCAo

o objetivo deste trabalho, de descrcver e analisar os acontccimenlos do periodo de

1961 - 1964, com a intenyao de compreender a polilic.'l extern a brasileira no rcferido

periodo e suas impiicayoes para as aconlecimentos posteriores. Com 0 fim cia Segunda

Guerra Mundial, a politica extenla brasileira se aproxima cia politica de Washington, dando

inicio a politica de barganha e da multilateriza<;uo do Brasil, junto aos EUA. Tal barganha

(politica de barganha), marCOli a decada de cinqOenla, sendo continua com 0 govcrno de

Juscelino Kubistcheck at raves dn OrA (Operayao Pan - Americana) que abriu caminho,

para <t PEl, au melhor a Politica Externa Independentc dos govcrnos de Janio Quadros e

Joaa Goulart.

Alraves deste rrabalho, se busca um caminho para analise do processo da barganha

nacionalista c da nova Polirica Extcma rndepcndclllc atraves dos quais, procuramm para 0

Brasi! tim novo pape! de ahla~ilo para sua politiea cxterna na nova ordem mundiaL Com 0

desenvolvimenlo da Guerra Fria entre EUA e URSS (capitalismo x socialismo), e as duras

Iral1sforma~oes do cemirio econornico mundial (surgimento do livre mercado e da

economia eSlalal), se consrituimOl em falorcs determinanles para quea subordinada politica

de barganha com os EUA, sc findasse numa nova politien extema como foi 0 easo da PEL

Em lima primeira instaneia, 0 Brasil parlieipoll das primeiras assembh!ias de constituiyiio

da ONU, (rnais como urn ator coadjuvanle do que principal), tendo que sail' posteriormentc,

pois esta organiza~ao estava ficando cara demais para as contas intemas c cxtemas do Pais.

A busca pelo desenvolvimento cconomico, leva 0 Brasil a conduzir praticamentc

toda a Slla politica extema, para os principios de Washington, principalmente apos a entrada

da era Vargas em 50 e de outros governos populistas, l1a busca desenfreada nao 56 do

desenvolvimento economico, como tambem de urn lugar na agenda norte - americana

como llll1 "aliado hemisferico especial" Esta "politica extcma para 0 desenvolvimento"

descrito por Amado Cervo, ia se mostrando ineficienle, mcsmo apos as fmstradas tentalivas

de fazer os EUA, cumprirem a chamada "politica de barganha", que visava 0 investimento

norte - americana no Pais, e tambem aumentnVti as layos de interdependcncia do Pais



Com a falta de um apoio mais concreto par parte do govemo norte americana, deu -

se no lall(;amento da OPA de Juseelino Kubitscneck, que proeurou questionar a falta de

interesse do EUA, nao so em relaeao ao Brasil, mas como em relayao a tad a a America

Latina. S6 que 0 estouro da Revolll~ao Cubana, acilToli 0 conOilo bipolar entre as duas

pOII~ncias e fez os EUA, partiram para eSlralegias da chamada ·'Seguran~a Hemisferica",

deixando as expectalivas economicas do Continenle Latino novamenlC de lado. Com isso a

OPA, no consenso dos historiadores CelVo e Bueno se transfomlou gradualmente na

Politica EXlema Independentc all PEl lancada por QlIadros e continuada par Goulart, e

posta em prillica pelos ministros San Tiago Dantas e Afonso Arinos de Melo.

o lancamento da PEl, mudou a eixo das rela~oes diplomaticas brasileiras, que saill

do lradicional conccilo Norte - Sui, na qual pasSOl! a alua" ramhem no eixo Sui - Leste e

SuI - SuI. No terceiro capitulo, embora a PEl tivesse dado lima auto - dctcrll1ina~ao a

politica externa brasileira, este periodo diplomalico indcpendcnte foi praticamente cxtinto

com a tom ada do poder pelos militarcs(o ramoso Golpe de 64) e a interferencia direta do

governo norte - americana na politic.. interna brasileira, que rcgrcdill 0 Brasil novmnente

ao alinhamcnto ideol6gico (capitalista) dos period os anteriorcs. Enfim, a PET serviu como

uma base inedita no campo da Rclayoes Internacionais, na qual 0 Brasil procurou direciona

- lit rna is para 0 desenvolvimento economico interno.



CAPiTULO 1

SURGIMENTO E EXI'ANSfi.O DA GUERRA FRIA

I.l - A NOV A POLiTICA INTERNACIONAL: A UNIVERSIALlDADE E

A BIPOLARLZAt,:AO DO PODER PLANETARIO

o que pode ser evidellciado no pos Scgunda Guerra Mundial, e 0 surgimento de

uma nova politica intemaciona!, que se distinguiu das demais politicas dos periodos

anteriores. Esta nova politica, apresentoll duas marcantes caracteristicas: "a universalidade

das relayoes entre Estados e a bipoiarizayuo do porler planetario"(MAGNOLL 1997, p. 47)

Esta universializ3yao das rclayoes estatais foi gerado integralmente reI a desagregayao do

sistema de imperios coloniais, vindos cia descolonizayao e do entre - guerras da Asia e da

Africa, ate meados da dccada de 60. 0 surgimcnto de novas nayoes independentes

provindas do cambale do colonialislllo, "eria pela primeira vez, uma diplomacia

efetivamente mundial" (MAGNOLl 1997, p. 47). Um marcante desagravo desta

universializayao, sao os inlllneros contlitos regionais que surgiram nestas novas nayoes,

conseq(iencias das heranyas coloniais deixadas pelas antigas potencias europeias.

Na questao da bipolarizayao planetaria, esta se origina na decadencia do poder

politico - economico e geopolitico dos imperios coloniais europeus, e no surgimento de

duas grandes potencias politico - milit.:1res: Os EUA e a URSS, com capacidade de

conduzir e destruir a ordem mundial, fazendo com que a GUERRA FRIA, seja a fmta mais

nitido desta disputa bipolar pelo poder planetaria.

1.2 - OS ACORDOS POS - GUERRA: AS CONFERENCIAS DE TEERf\,

IALTA, POTSDAM E SAO FRANCISCO

No inicia dos allOS 40 em plena Segunda Guerra Mundial, se reuniam em um

primeiro encontro historico em Teera, capital do Ira os chamados "Tres



Grandcs"(frankilin Roosevclt dos EUA, Winston Churchill da Gra - Bretanha, e Josef

Stalin da URSS). 0 objetivo desle enconlro, era de organizar um esfon;;o de guerra, para

veneer aqueles que eonsideravam mll inimigo em comum: as fon;:as do Eixo eompostas

pela Alemanha Nazisla de Hitler, Italia e Japao, na qual estes tinham por objctivo estender

os seus dominios pel as nayocs do planem "impondo um regime lotalitilrio c racista"

(JUNIOR. 1996, p. 6). Este eneontro em Teem, rcpresentou urn sinal de boa vontade entre

as tres potencias no campo das cooperac.:ocs militares, na qual para as mals otimistas, este

esforyo traria lima nova ordem Illundial que fosse capaz de coibir novos focos belicos e

expansionistas.

o surgimcnto desta nova ordcm intemacional, "consagraria 0 principio da auto -

detennina<;:ao dos povos, talvezatraves da cria<;:50de urn novo organismo intemacional, que

cllmpriria 0 pape! originariamcnle atribuido 1\ Liga das Nayoes (. ..) amplamente

reconhecido, teria legitimidade e fon;:a para estabelecer mecanismos de colaborayao entre

as nayoes ( ...) (Jl.n\'lOR. 1996, p.6). So que sem nenhuma surpresa, Churchill e Roosevelt

defenderam fcrozmente 0 capitalismo, da mcsma maneira que St.'ilin discursou em favor do

socialismo. Ja na Confcrencia de Yalta (na cidade de Crimeia na URSS), se reuniram

novamente os "Tres Grandes", em feverciro de 1945, ja no inieio do hm da Segunda

Grande Guerra, l1a qual se podia ver a delTo\'a dos paises do Eixo, (prineipalmente apos 0

DIA D, que foi lim ataquc duro da Gra - Bret'lnha e EUA sobre as tropas alem5s em 6 de

julho de 1944, e a frustrac1a tentativa de invasiio alema em Moscou), ainda que a situ3yao de

guerm fosse total mente perdida, Alemanha e Japao ainda nilo haviam assinado suas

rendiyoes.

Como a derrota alema era certa, os Tres Grandes decidiram por sc rcunir novamente

para diselltir a nova ordem Illundial do pos - guerra. As decisoes do enCOlltro elll Yalta, se

cogitou a criay50 de lim novo organislllo internacional para solueionar problemas

diplomaticos e bloqucios economicos(cm casos necessarios), definiyao das fronteiras

sovieticas e do destino dos paises do Lestc Europeu que "pcla posl<;:50 invejilVel das foryas

milit.1res sovieticas no tcatro de guerra, possibilitou a MOSCOll negociar a transfOnnay30 do

Leste Europcu nLima f.1ixa de seguranyajunto as suas fronteiras" (MAGNOLL 1997, p.49).

Deeidiu - se na promoyao do lim do nazi - f.1cisJ11ona Europa Ocidental, com a forma<;:ao



de governos provis6rios com politicas antinazistas, com a promessa de e1ci((oes livres e

democr<lticas pcnnanentes, !"icando bem claro "que no futuro estaria vedada a instalacao de

regimes anti - sovieticos naquela pane do continenle europeu"(MAGNOLl. 1997, p.49)

Pam a Conferencia de Potsdam, as cOllversac;:oes foram difcrentes daquelas feilas em

Yalta. Pouco antes da sua abertura, os norte - americanos procuraram informar aos

sovieticos 0 sucesso da sua mais nova anna de guerra: a bomba atomica que foi

primeimmente lestada em Los Alamos, no dcscrto do Novo Mexico, e poslerionllenle

jogada em Hiroshima e Nagasaki, ambas em 6 e 9 de agosto de 1945, ocasionado a

rendicao do Japao. Esta conferencia, realizada no suburbio de Berlim no castelo de

Potsdam, contou com a presenca de Stalin (URSS), Harry Truman (em substituicao a

Roosevelt que f..1Iecera) e Churchill pelo Reino Unido, que somente presidiu a abertura e foi

subslituido por Clemente Aulee, em virtude da derrota do partido conscrvador britanico nas

elei((oes. 0 principal lema da conferencia, foj 0 futuro do territ6rio alemao ocupado por

forcas aliados e tendo Berlim sabre dominio sovietico, na qual se decidiu pela divis<10 do

territ6rio alemao em IreS zonas de ocupacao, na (Jua! a Franca lambem ficou com uma zona

de ocupac;ao em Bedim, em que "provisoriamente decidiu - se constituir um Conselho

Intcraliado para administrac;ao do pais, que comandaria a "dcsnazificaC;ao" e organizaria

futuras eleic;oes livres"(MAGNOLl 1997, p.50).

Assim se adiou a discussao de uma futura reunific3cao da Alemanha. Para a

Confcn!ncia de Sao Francisco, de 25 a 26 dejunho de 1945, ficoll estabelecido a criayao da

Organizacao das Nayoes Unidas (ONU) ern substituiyao a Liga das Nacoes, do Conselho de

Seguranc;a, Corle lntemacional de Haia, Frvn, GATT, BIRD, OIT (Organizac;:ao

Lntemacional do Trabalho), FAO e UNESCO. Tudo isto, objelivava dois itens: a seguranya

e paz Illllndiai.

l.3 - 0 MUNDO SE DIVIDE EM DOIS, A DOUTRINA TRUMAN E 0

PLANO MARSHALL

As hoslilidades que foram evidenciadas nas conferencias passadas e principalmente

na Confcrcncia de Potsdam, foram colocadas a tona, principahnente apos um discurso



proferido pelo ex - primeiro ministro britanico Winston Churchill em Fulton, Missori

(EUA), em marc;o de 1946. Em seu discurso, Churchill procurou atacar a URSS

principalmente pelo dominio que esta exercia sobre os palses do Leste Ellropeu, ern que

chamava os EUA para liderar a parte Ocidental (capitalismo), em que alertava "contra urn

supOSIO expansionismo sovielico, Churchill dava a senha para a Guerra Fria"(MAGNOLI.

1997, p. 52). A Doutrina Truman, se originol! com os incidentes que ocorriam na Grccia e

na Turquia, que rcpresentavam aliados eSlrah~gicos na Peninsula Balcfinica, proximos a

area de influencia sovielica no Leste Ellropeu. Com 0 corte da ajllda britfinica a estes dois

paises (Ial ajuda era em nrmas e dinheiro), c tcmendo que estes meSlllos caissem em maos

sovieticas, Truman nlluncia 110 Congresso Americano, "sua disposic;ao em auxiliar

financeiramenle tais paises como forma de manle - los na estcra capitalista."(JUNIOR

1996. p. 16).

Logo apos a DOlltrina Truman, veio 0 chamado Plano Marshall, na qual foi um

instrumento de ajllda financeiro - economico para a Europa Ocidental (proposto inclusive a
Uniuo Sovietica), fortalecendo a area de influcncia amcriC<1na sobre a mesma. Com os

agravantcs da crise do pos - guerra acrescida pelo dcsemprcgo e baixa no volume das

exporta¥oes, surgiam focos de lensoes politicas exarcebidas par manifeslac;oes c greves

populares, atingindo consideravelmente as institui¥oes polilicas que ainda nao estavam

estabilizadas scgllidas por lim crescimento na forte influencia dos partidos de esquerda,

que ajudavam a ampliar manifesta¥oes populares.

Com isso, os EUA enchem a Europa Ocidcntal de dol areS, que "alem de consolidar

o C<1.pitalismona Europa Ocidental, 0 horizonte do Plano previa a reintegmc;ao da faixa de

segllranc;a soyietica do lesle na economia capiwlista mundializada" (NIAGNOLl.1997,

p.53). Temendo a invasao dos dolares norte- americanos na rragilizada economia do Leste

Europcu, a URSS se retira das negociayoes do Plano Marshall cmjulho, scndo scguido por

lodos as paises da Europa Oriental.

1.4 - 0 BLOQUEJO DE BERUM E A GUERRA DA COREIA



o sucesso do Plano Marshall na Europa Ocidental, a URSS promovClI a criac;ao do

Kominform, com objetivo de unir as ayoes dos partidos comunistas no Lestc EUfopcu. Dois

an os depois viriam a criar 0 Comecon, visando incremenlar a ajuda ecollomica ao bloco

comunista. Mas a ajuda economica amcricana, principalmente no setorocidenlal de Bedim,

passou a ser uma ameal(a a [ragil cconomia da parte oriental. Como resposta a este entrave,

a URSS declarou eXlinto 0 Conselho Interaliado, e ordenou um bloqueio aos setores

ocidentais de Beriim, barrando passagem de caminhoes e trens pam a zona oriental da

cidade. Para suspender 0 bloqucio, os sovicticos exigiram 0 ·'cancelamenlo da reforma

monetilria e <la (lplicayao unilateral do Plano Marshall na Alcmanha" (MAGNOLI. 1997, p.

55).

A consequencia do fim do bloqueio, veio com a confinnayao da RFA (Repllblica

Federal Alema), na parte ocidental, e da RDA (Repllblica Dcmocr{nica Alema) na parte

oriental, sendo definida a bipartiyao da Alemanha, e 0 tim das c1ecisoes da Confercncia de

Potsdam. Com relayao a GUC1Tada Coreia (1950 ~ 1953), apos a Revoluy50 Chinesa de

Mao TsetuJ1g e n tomada do poder pelo partido COlTlunista em Pcqllim c a dcrrota dos

japoneses que ocupavam 0 pais, a Coreia foi dividida em duas zonas provisorias de

influencia e ocupayao norte - americana e sovietica, scparadas pelo paralelo 38.

Com 0 agravamento do conflito core;mo e das lensocs na Europa em 1948,0 pais

foi dividido em dois Estados. Com 0 illicio dn Guerra ern 1950, com urn ataque surpresa da

Coreia do Norte contra a Coreia do Sui, os EUA corn aval da ONU(decisao fhcilitada pela

nao ~ presen<;a sovietica no Conselho), os EUA enviaram tropas sob 0 comando do general

Douglas MacArthur, cnquanto a URSS nao se envolveu diretamente no connito coreano,

limitando ~ se a fomecer simplcsmente assislencia militar aos norte ~ coreanos. Com lim

resuhado dramalico e muitas vilimas, somente cmjulho de J 953, foi assinado 0 Annisticio

de I>anmunjon, (orienlada pelo Paralelo 38) "pondo fim a guerra e ratificando

dcfinitivamente a divisao da Coreia

1.5 - MOVIMENTO DO PAisES NAO - ALl NI-IADOS E BANDUNG

n.
..
.

\
'\~



Com 0 inicio das lulas pro - independ€mcia, foram surgindo novas nayoes

independentcs na Africa. e na Asia. 0 ponto em comum que estas 'jovens na(,:oes"trnziam

cram os grandcs problemas socio - economicos, vividos e herdados do passado colonial

europeu. Com estmturas econ6micas vo1tadas para 0 fornecimento de materias - primas

para suas metr6poles, resultou nut11encravamento de seus mcrcados internos, alem de uma

economia agricola dupla (os plan lations, ocupando as terms mais fel1cis, e a arcaica

agricu1tura vohada somentc para a subsislcncia), ah!In de OUlros graves problemas socia is

como analfabetisTllo, alIas taxas de crescimcnto vegetativo e de mortalidade, subnlltri'Yao e

miscria em gera1.

Com lodos cstes agravantes imernos, 0 que realmcllIc interessava a estes Estados

novos era a a1tera'Y3o das rcgras do comercio mundial com relay,io aos preyes des produtes

primarios cxportados por estes. Tnteressava tambem "reordenar as relayoes politic.:1.s

lllundiais baseadas na hegemonia das potcncias e das supcrpoteneias sempre prontas a

inlervir diplomalicamente e mililarmenlc nos assulHos internos de outros paises, em nome

da defesa dos interesses econ6mieos ou geoestratcgicos" (MAG NOLl. 1997, p.95).

Com lodos estes fatos, e que se realiza a Conferencia de Bandung (\955) na

Indonesia, na qual participaram 24 Estados afTicanos e asiaticos Nesta rculliao, foram

abordados os principios do nao - alinhamento, configurado de uma postura gcopolitica e

diplomatica com rela~ao a Guerra Fria travada entre EUA c URSS, na qua! n:'io alendiam

as re.:'lis nccessidades tanto de paises asiaticos como african os. 0 que mais se evidencioLl

nesta conferencia, foi a cria~ao de um conccito que ficou conhecido como Norte - Sui (em

lugar de Leste (URSS) e Oeste (EUA), que exprcssava que 0 mundo nao estava so mente

dividido pclo poder bipolar (capitaJislllo e socialismo), mas sim dividido por um mundo de

paises ricos e paises pobres.

Neill toda a pauta de Bandung pode ser c!aramentc discutida, pais algumas

divergencias com paises partieipantes (Vietnu do None e China, evidentes no alinhamcnto

com a Uniao Sovietica. Japao e Vietna do SuI com os EUA). impediram que fossem

tomadas importantes decisoes no que se dizia a respcito dos problemas da economia e do



mcrcado mundial. Apes urn ano depois da Conferencia, houve uma enorme colabora~ao

politica vindos de lideres como Gamal Abdel Nasser (Egito), Jawarharial Nehru (india) c

Josip Broz Tito (Iugoshlvia), Ahmed Sukarno (Indonesia) e Fidel Castro (Cuba).

Ern 1960, na XV Assembleia Geral da Or--ru, foram admilidos dezessetc paises

independenles da Asia e da Africa, sendo C]ue0Movimento dos Nao ~ Alinhado reuniu ~ se

novamentc no Cairo (l964), Llisaca (1973) e Argel (1973). Forum debatidas neslas

rClinioes problemas a preyos de materins ~ primas, juros inlernacionais e cconomia

1l1l1ndial. Com tudo, desde Bandllng ate 0 idtima reuniao, 0 que 0 Movimento dos Nao ~

Alinhados constituiu lima "plataforma de 11I!a anticolonial e um cspelho das novas

realidades geopoliticas do mundo pos - guerra (1\IIAGNOLI. 1997, p. 94).

1.6 - A COEX1STENC1A PAcifiCA

o inicio do periodo que fieol! conhecido como a Coexistencia Pacifica, foi

envalvido par fatos que marcaram as anos 40, 50 e 60, sendo lais fatos configurados nas

rcla((oes EUA ~ URSS, que "conduziram a urn rearranjo global a geopolitica planetaria"

(1\IIAGNOLI. 1997, p. 60). Muitos autorcs, assinalam que 0 pcriodo dc estabiliulyao au

encerramenlo da Guerra Fria leve inicio como 0 tim da Guerra da Coreia e a morte de Joser

Stalin ambas ocorridas em 1953. Na dccada de 50, um dos mais evidentes marcos da

Guerra Fria foi 0 estabelecimcnto de akl.lwas politico - militares com a Europa Ocidental

que se estenderam au; a Asia

Na Europa. roi firmado um acordo que foi a OTAN (Organiza.;;ao do Tratado do

Atlantico Norte, criado em 1949). enquallto no lado sovictico aparecia 0 Pacto de Varsovia

em 1955, fonnalizanclo assim a bipolarizacao dos continentes com suas respectivas {lreas de

innuencia sovieticas e norte - americanas. Com relay-1.o a Asia, Vietna do Norte, China e

COI·cia do Norte alinharam - se com a URSS, gerando uma alianya politico militar asiatica,

com linhas demarcatorias que ficarum conhccidas como "Cortina de Bambu" (refcrindo-se

a Cortina de Ferro pronunciada par Wiston Churchill). Usando as eSLratcgias da Doutrina

Truman, os EUA tambem iam fazcndo as suas aliancas militarcs, principalmcnte com os
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paises que rodeavam a "Cortina de Bambu", fomlando assim uma "barreira oriental", frente

as areas sovieticas

Mais tratados de defcsa foram firmados para as "zonas ocidentais" como 0 ANZUS

(Australia e Nova Zehlndia, 195 I), como 0 Japao, paises do Sudoestc Asiillico (Tmtado de

Manila), e algumas na<yocs do Oriente Medic (Paclo de Bagda de \955) E ASEAN

(Associayao das Nayoes do Sudoeslc Asiatico, 1965), apos 0 inicio da Guerra do Vielna (na

qual os EUA sainun dcrrolados). Apesar do clima de "paz estabelecida", surgia no inicio

dos an os 60 duas das 111ais graves crises da historia da Guerra Fria:

A crise dos Misseis em Cuba (1962), scndo que a crise cubana foi uma das rnais

graves, pois envolvcu lim "quase "confrollto nuclear entre as duas pOlencias (EUA e

URSS), e a Crise do Muro de Bedim (1961), que se cuiminou na constru~ao de urn

gigantesco mufO com objet iva de impedir que mao de obra qualiticada migrassc para a

pane Ocidental alcma, em que tambem serviu para separar definitivamente as duas

Alemanhas, se tornando a maior simbolo da divisao bipolar do plancta. Na parte sovietica,

a morte de Stalin foi lim sinal de mudanCas. Apos 0 XX Congresso do Panido Comunista,

os crimcs dc Stalin Coram dcntlneiados pelo entao secretilrio - geral Nikita Kruschev que

"proclamoll pel a primcira vez, uma politica exterior dirigida para a coexish~ncia pacifica"

(MAGNOLl. 1997, p.61). Mesmo com 0 inicio dn "destalinizacao "da Uniao Sovieticn e os

novos fUmos que a sua politica extcrior procurava seguir, nao impediu que surgisscm

divergencias em sua areas de inl1uencia

Uma delas ocorrell com rclacao a China, com rela~ao a autonomia do programa

nuclear chines, que sc promugou no rompimento da alianea tnililm entre China e URSS

(fato que ficol! conheeido como 0 "eisma - sillo - sovietico") sendo que a cmcrgencia de

uma politien externa auton6ma chinesa, tambem ajudou a rllir com a aiianya sovietica. Com

o ano de 1973, as EUA deixam a Vietm1 <lPOS uma humilhante dcrrata, atraves dos Acordos

de Paris, senda que a esfaryo americana de canter a avan.;o savietica na Asia, havia se

clilminado num fracasso.
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Tanto, que 0 presidente Richard Nixon procurou atenuar a deITota norte - americana

no Viclna em uma viloria diplomillica, principalmente apos sua visita a China COTllllnisla,

reatando as reJayoes diplomaticas com a meSilla, intclTotnpidas desde a tomada do poder

pelo revohlciomirio Mao Tselung, ern J 949. Com tudo iSlO, as EUA procuraram tirar

vantagens da crise eSlabelecida entre URSS c China, na qual "a dupla Nixon - Kissinger

iniciava a diplomacia triangular (...), estabeleccndo negocia90es bilatcrais com as duns

poteneias socialisra em atrito (MAGNOU. 1997. p. 61).

Em J971 a China ganhava um dos cinco asscntos permanentes no Conselho de

seguranya dn ONU. Com lodos esles acontecimentos, comcyava a surgir lima politic.'! de

acordos parciais entre as duas potcncias, como par exemplo os primeiras acordos para

cantrole de annamentos e desaml<lInento principalmenle do arsenal nuclear norte -

americana e sovietico. Alguns importantes lratados que foram assinadas pelas duas

palencias faram a SALT - I (Tratado de Limita((ao de Armas Estratcgicas) em 1972,

assinado par Nixon e pel a presidenle sovictico Leonid Brejnev, na qual acordavarn a nao

construc;ao de rnisseis e antimisseis.

o SALT - 2, nos maldes do primeiro tratado s6 que previa tetos maxim os pam

instalac;ao de arnlas estrategicas. 0 Tratado sobre For((as Interlllediarias (INF), assinado por

Ronald Regan e Mikhail Gorbatchav em 1987, e a par rim a Tmtada de Redu<j:aa de Amlas

Estrau&gicas (Start), par Georg Bush e Gorbatchav em 1931, am bas prevcnda a rCdU((3a e

armas estrategicas do chamado "equilibria central" (MAGNOU. 1997, p.66).
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CAPiTULO 2 - 0 BRASIL NO POS- GUERRA 1945'; 1960

Com 0 h!nnino da Segunda Guena Mundial, 0 Brasil permaneceu na posic,:ao de

aiinhamenlojunto ao Blaeo do Ocidente OU, melhardizenda, alinhou-se "automaticamenlc"

com as EUA, por meios dos lac;:os de cooperuc,:ao. Com a era Vargas (1930 ~ 1945) 0 Brasil

ainda l1ao mantinha esta posic,:ao de alinhamento mas, se ali au no esfon;:o da Scgunda

Guerra Mundial, para derrotar as potcncias do eixo (Alcmanha - Japao - [talia). Em 1945,

dava -so inieio, a chamada Guerra Fria (r 945 - 1991), na qual as nayoes foram se

agrupando nos dois grandes bleeDs mundiais, sendo 0 Leste capitaiista, liderado pelos

EUA, e 0 blneo sociaiisla, liderado pela URSS. 0 Brasil permaneceu ligado aos EUA, pelos

chamados lac,:os de coopcrayao, jUlllamenlc com toda a America Latina, nos aspectos

econ6micos, culturais e, principalmente no aspeclo poJ[tico.

o plano norte-americano em relaQuo a America Latina c principal mente para 0

Brasil, decorria num ambito da estrategia de scguranya (e nao rna is de guerra), visando

principaimcnte a conquista de novas mercados eSlreiwndo gmduaimentc as suas proprias

relat;oes economicas e politicas, visando principalmcnleo cresci men to da propria cconomia

dos EUA, e a fortalecimcnto do seu sistema de poder global frentc ao rival sovietico. Para

isso. era necessaria que 0 Brasil se "simpatiZ:1sse ll1ais", ern colaborar COIll a plano dc

"scgurant;a bcmisferica" none-america no, que em ambicionado desdc 0 inicio da Segunda

Guerra Mundi;:11 pelos mesmos. Sen do que" a inlluimcia cultural americana sobre 0 Brasil,

niio foi resultado de um processo csponllineo (CERVO. 1992, p.247) all melbordizenda,

foi tlll1a " estrategia forlllulada no contcxto do inicio da Segundn Guerra" (CERYO. 1992,

p.247).

o Brasil, no en tanto, procurou redcmocratizar Sllas politicas e instituiyoes internas,

como uma forma de receber apoia nortc-americ.11l0 para impulsionar 0 desenvolvimento

interno do paiS, corno tambem 0 da America Latina, pelo rata de 0 Brasil ter sido 0 maior

coJaborador dos EUA no pcriodo cia Segunda Guerra. E, rambcm por ter utiliz.ado sua

politica exterior nil represent8.yfio do Continente Latino-Americano na iiltima Grande

Guerra.
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S6 que as intercsses estrategicos none - amcricanos cram diversas. Os EUA, apos 0

{ermino da n Guerra Mundial, procuraram dar priori dade a um plano de seguranya em nivel

planetaria priorizando principalmente 0 cstreitamcnto dos lal(05 de coopera<;ao com a

Europa OcidenlaJ (Plano Marshall), Africa e Extrema Oriente. alcm de viabilizar a

aplica<;ao de sells recursos para as meSTllOS, frustrando as expectativas brasileiras, que

csperavam lim tmlamcnlO e "rcla((ocs especiais" provindas do grande aliado. Estados

Unidos e Brasil tin ham olicas difcrcntes na concep<;ao de coopemyao para 0

desenvolvi1l1cnto. Washington entendia que os programas de caniler desenvolvimentista

cram assuntos para serem tratados junto ao BIRD, enquanto 0 Rio de Janeiro enlendia e

insislia no carnler politico ~ economico da ajuda para 0 Contincnte. Esla divergencia, so

vira it lana, "com 0 lany.:1.mento do programa da OPA, do presidente Juscelino Kubitscheck

em 1958, ensejada principalmenre apos a Revo1uyfto Cubana (1959)." (CERVO. 1994, p.

68).

o que mais marcOll 0 aiinha1l1Cni0 do Brasil ao bloco capitalista dos EUA durante a

Guerra Fria (1947 - 1991), foi a assinntura do acordo do Tratado Interamericano de

Assistencia Reciproca Oll TlAR, que foi assinado no IU ern 2 de setembro de 1947, durallle

a Confercncia para a Manuten<;ao da Paz e da Seguranya do Continente, levando 0 mesmo

nome da cidadc, na gestio do govcrno Dutra, e na presenya do presidentc Truman c do

Secretario do Estado Norte Americano Alfred Marshall. 0 TIAR "integrava a sistema

interamericano ao sistema mundial, e previa mccanismos da manutenyao da paz e

seguranya do hemisfCrio"(CERVO, 1994, p.249) Sui ao sistema mundial, embargando a

America Latina para a geopolilica norte - americana, com total liberdade de atuayao no

Continente, nao precisando negociur suas ayocs com as demais paises latinos - americanos

2.1 - 0 BRASIL NA ORGANIZA<;:AO DAS NA(OES UNIDAS

Com a necessidade de manter a paz mundial ntlm munclo pas - guerra,

principalmcntc diante dos do is grandes blocos idcol6gicos, 0 Brasil ainda alinhado aos

EUA, participoll de Lim importante evento OU, da Comissao Preparataria que criotl um

organismo que procuraria manter esta tao espemda paz lll11ndial c garantir a segllfal\ya

;nlernac;onal, que COllhccemocshO;:')~~~,ONU
.,

'l

..~~.~\\

Esla Comissao, se reuniu em Londres,
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concluindo as sells trabalhos em 23 de setembro de 1945. Em lOde janeiro do ano

scguinte, a ONU se pos em fUllcionamenlo, iniciada com uma Assembleia Geral, composta

em duas fases. senda que na primeirn fase. foram consrituidos 0 Consclho de SegurallQ3, a

Corte Internacional de Justir;a, 0 Conselho Economico Social e a Comissao de Energia

Atomica, que se estcndeu ate 14 de fcvcreiro do mesma ana, senda poslerionncnte a

segunda rase realiz<lda nos EUA em sctcmbro_ 0 Brasil, ., scm pader nUif em quest5es de

rundo, Icve uma participaQao marginal, como por cxemplo, sua posi9ao finnc para que a

ONU 56 tivesse duas linguas de trabalho, 0 ingles c frances (CERVO. 1994, p. 63).

o que pode scr desvendado de mais importante dn atuaQao brasilcira na Comissao

Prcparatoria, fa! numa importante questao da Comissao, como na cscolha do local da futura

sede da ONU, sendo que a pos!yao brasileira defin!u - se it filvor da sede nos EVA Tanto,

que esta questIio da localizayao da ONU fo! amplamente dcbatida, pais esta questao na~ era

somcnte de cunha tecnico, mas sim politico. Reina Unido e Franya foram ardorosamentc a
favor da sede da ONU em lerritorio europcu, indo contra as pretensoes brasilciras e

americanas. A desculpa brasilcira pcla preferencia Ilorte - americana, se concentrava no

"cunho regional", pois prefcria que a futura sedc ficassc em local restrito c seguro,

principaimemc das influencins dos paises do "velho l1lundo", e da ameaya vermclha do

Lestc. Portanto, "na Primeira Assembl6ia Geral, 0 Brasil votou a favor dc Nova York, para

a scded. ONU. (CERVO, 1994, p.63).

Logo apcs a ONU cntrar em funcionamcl1ta quando da assinatura da Carta de Sao

Francisco par cerca de cinqlienta paises representados em 1945, surgiram diversilicayoes

no ambito diplomatico brasilciro, a respcito do papel da nova organizar.:ao. 0 representantc

do Brasil na ONU eira de Freitas - Vale, sugeriu ao entao ministro de Estado Joao Neves

da Fontoura em 1946, a criayao de uma embaixada brasileira especifica e permancnte

dentro da ~NU, pois 0 Brasil precisava cstar preparado para uma "eventualidadc futura",

caso a ONU domine 0 mundo, embora Ciro de Freitas nao acreditasse na concrelizaQao de

lal "evenlualidade" Quem apenas apostou em tal "eventualidade" foi Osvaldo Aranha,

rcforQando suas proprias observa~5es de que a ONU, que se enconlmva em fUllcionamenlo

hit um ana e mcio, estava pronta e "aparelhada para lomar conla do mundo"(CERVO. 1994
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p.64), na quai a ONU estava se transformando em lima especie de "superestmtura

internacional com controle total sabre as relayoes entre as nayoes"( CERYO.1994, p.64).

Ate 0 final de 1946, 0 Brasil goz3va de um certa prestigio na ONU, no fata de se

fazer presente em tadas as comissoes de inaugurnyao da nova organi7..ayao. Entretanlo, cste

prestigio multilateral estava se tomando caro demais para 0 Brasil. pois apenas

proporcionava ganhos no campO politico e nao no economico. 0 GUsto corn as despcsas da

ONU cram relevantcmente altos, que so para se tef lima idcia, em dezcmbro de 1946 0

Brasil contribuiu com US$ 745.000 (considerado alto dcmais para a epoca) para 0 Fundo de

Emergencia Provi56rio, al6m de OulntS contribuiyoes especificas que deveriam if para a

UNRRA (Adminislrac;aa das Nac;ocs Unidas para Assistencia e Reabililac;ao,

correspondenle a 30 milh6cs de d6lares, a que superava a contribuic,:ao dos demais paises

lalinas - americanas

A ONU simplesmente cansumia 10% da despesa nacional, a que fez gerar

reclamac;oes par parte das diplamalas brasileiras, sabre os excessos de dinheiro pedido pela

arganizac;ao, sendo os protestos sovicticas, os mais visiveis. Brasil e Argentina, foram os

paises latinos - americanos que mais contribuiram financeimmenre para a ONU, tanto que a

comribuiC;ao bmsileira leve uma significada diminuic;50. Isto, levou lambem Osvaldo

Amnlta a rccusar lim das vice- presidencias do Fundo Internacional de Socorro it lnffincia

ern 1947, levado par recomendac;oes do Rio de Janeiro, que ja declinava sua participac;ao

aliva, nas disclissoes da Organizac;ao, pais nao poderia apolar financeiramente 0 Fundo

propOSIO. Entao, OswaJdo Aranlm sllgere que a Argentina tome 0 lugar do Brasil, pois esta

se cncontrava em melhores condic;oes financciras, c estava intercssada em alllpiiar a sua

participaC;ao em organismos internacionais.

Com 0 andamento da Comissao Preparat6ria da ONU, 0 en tao chefe da delega9ao

brasileira Ciro de Freitas Vale, sugere ao entiio ministra de Estado lnterino Leao veloso,

que 0 Brasil pemlanec;a na Comissao bern como apos a sua conclusao, como lim membra-

nao - permanenle, que segundo Freitas Vale, "era a lLnica legitima aspirac;ao do Brasil na

nova organizac;ao" (Cervo. 1994, p.66). A diplomacia brasileira, procurou trabalhar para a

efetivac;ao do Brasil na ONU, ou melhor dizendo, um lugar como membro pcrmancnte. A

id6ia de membro - permanentc, paniu do en tao presidente Franklin Roosevelt, sendo
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contrariada pelo ministro britanico Winston Churchill, 0 que acabou nao sc concretiza.ndo,

principalmentc apos a morte de Roosevelt, que aC<lboli levando a ONU a nao mnpliar rnais

o n(lInero de integrantcs no Conselho de SeguranY3. Mas, 0 Brasil foi deito como 0

primciro membra - nao permancnle do Conselho de Segurany3, com urn total de 50 VOioS

(por unanimidade), na quai a eieiyao sc seguiu de uma "rctribuiyao norte - americana de

seguir a palencia hegemonic.1 nas votayocs"(CERVO. pag. 66, 1994), e de outras rnais que

se seguisscm no Conselho. 0 que pode ser observado !lestc perioda, C a presenya marcante

de Osvaldo Aranha, observado pela sua agitidade e presligio na Organizayao.

Oswaldo Aranha era total mente a favor cia polilica norte - americana, !inha uma

grande visao real do ceniuio intemacional, (mais que 0 proprio Chere do ltamaraty, com

quem teve varios connitos). Com a orienla~o de sempre votar it lavor dos EUA e contra a
URSS, (que se seguiu ale os gestoes de Eurico Dutra e Raul Fernandes), em casos como 0

auxilio financeiro dos EUA a Turquia e Grecia, foi apoiada pelo 0 Brasil e contestada pel os

sovieticos. Como os EUA tinham rortes objetivos de conter 0 avanc;:o sovietico no mundo, 0

governo americano realizoll tal cmprestimo, sem 0 previo consentimento dos demais

membros do Conselho de Scguranc;:a, passando por cima do artigo 102 da reccnte Carta da

~NU, que prey€! 0 regislro dos lralados no secrcrariado da Organizac;:ao.

Apos duras crilicas do representanle sovietico Gromyco e do represcntante da

Po ionia, Oswaldo Aranha defendeu 0 emprestimo dos EUA, a\egando que tal elllprestirno

era "0 direilo de solicitac;:ao e recebimento de auxilio financeiro e tecnico"( CERVO. 1994,

p.67), e que independia da autorizac;ao da ONU e de seus representantes alegando tambem,

que a ONU nao era um "superestado" Oswaldo Aranha, procurou tambem possibilidades

de alender os interesses do Brasil no cem'trio intemacional bcm como dentro da ~NU,

desde que as negociayoes bilaterais nao infrinja os artigos disposlos na carta da ~NU, bem

como tambem os interesses do Brasil.

2.2 - A POLiTICA EXTERNA NA GESTAO DUTRA E 0 BRASIL COMO
., ALiADO ESPECIAL DOS EUA"

Sendo eleito pelo Partido Social Democratico (PSD), 0 entao presidenle Eurico

Gaspar Dutra inicia 0 sell governo emjanciro de 1946, tendo com chancelcr Joao Neves da
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Fontoura. Esle fai substituido posteriormcnte por Samuel de Souza, que fai logo slicedido

por Raul Fernandes (rcprescntante da UDN). na qual estc compatibilizava tendencias

conservadorns junto it Dutra cos seus preceitos da Guerra Fria. Com a entrada de 1948 rai

instituida a missao ABBli'\[K (Comissao Tecnica M.iSIU Brasil· USA), "com objelivo de

estimular 0 descllvolvimcnlo brasileiro" (I·rrRST.1998, p.8). So que a ABBINK, se limitoLl

apenas a recomendar 0 aumenta da produtividade brasileira e na reorienta~ao dos capitais

internos e extern os do pais.

Os principios da Missao ABBrNK se baseava nos seguintes aspectos:

a) Particular aten9ao a expansao ecotlomica do Brasil, corn 0 usa maximo de seus

recursos internos;

b) Analise dos projelos especificos na obten~ao de financiamento extcrnos;

c) Encorajamento dos Auxos de capitais privados para 0 Brasil;

Apcsar dos diferentes pontos de vista de Brasil e EUA no campo da coopcrar;ao

econ6mica, na qucstao de cooperayao polltica rnilitar, houve um completo aiinhamenlo, que

se prolongou alem do governo Dutra. Simbolo maior da cooperayao entre EUA e Brasil, foi

a visita do presidente Dutra aos EUA entre os dias 17 e 29 de maio de 1949, sendo tal visita

retribuida pelo presidente Truman ao Brasil em 1947. Nas declarac;oes finnadas

conjunt3menlC, rcconheceu-se a imporrancia dos invcstimentos externos para 0

desenvolvimcnto do pais. Nesta epoca, al6m da elaborayiio do TIAR, 0 governo Dutra/Raul

Fernandes "tomou esta medida de alC<:1.nceno contexto da Guerra Fria, c quc mais ainda

afetava 0 Bloco do Lcste: a rupturn das relac;oes diplom{lticas com a Uniao Sovietica"

(CERVO, 1992, p.249).

Tal ruptum de relayoes diplonulticas com a URSS sc dell m outubro de 1947 (sendo

que tinham sido restabelecidas no governo Vargas em abril de 1945). As conseqliencias

dis to, se rcveloll no cenario interno com a cassayao dos parlamcntares do Partido

Comunista Brasileiro (PCB), alcm do fechamcnto da embaixada brasileira na China e na

URSS (1949) e do fechamcl1lo dos sellS consuiados no Brasil. Meslllo quando 0 Brasil

votOll favoravelmente a entrada da China na ONU, eSle foi orientado pelo 0 seu "grande
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aliado", a nao reconhecer a Repllblica Popular da China, aiem de aconselhar 0 fechamento

do consulado e cia embaixada, seguindo assim 0 voto americana na ONU. Mesrno a

contragosto Osvaldo Aranha seguiu tal voto sem fazcr defcsa, pois no fundo era favoravcl

ao ingresso cia China na GNU e sell reconhecimento com Republica

o Presidente Eurico Dutra, tinha expcctativas de que os EUA seguissem 0 rnesmo

padrao de entendimento que desenvolveram na Segunda Guerra, tanto que Washington

pade contar com apaio total do govemo brasileiro na Illontagem do chamado Sistema

Interamericano de Ajuda Reciproca (mais conhecido como TlAR). A coopera~ao militar

entre os dais palses alimental! e ganhou novas dimens5es. Um exemplo disto fOI 0

treinamento das Fon;as Armadas Brasileiras pelos EUA, bern como tambcm a Criayao do

Estado Maior Conjunto e a Escola de Guerra ( nos moldes do National War College de

Washington). 0 objetivo de toda esta "ajuda" norte-american<'l era de fortalccer os

principios da seguran((a hemisferica e os da seguran((a nacional, fazendo com que a

influencia dos EUA nao so aumentasse no Brasil, m<'lStambem em toda America Latina

Esta "ajuda" mi1itar pode ser bem observada durante toda a Guerra da Coreia,

quando 0 Brasil reconheceu 0 govemo da Repllblica da Coreia em 1949, e na condenay.:10

da China par ter invadido a na((ao coreana. So que 0 "alinhamento com Washington foi

abalado, quando 0 govemo norte - americano so1icitou a presen((a de tropas brasileiras no

conflito coreano" (Hirst. 1998, p.5) Mas, esta dernanda norte - americana nao veio em boa

hora, po is 0 Brasil estava ern periodo eleitoral, e Dutra na~ pode contar com 0 apoio il1lemo

para ceder a este tal "pedido"

Como 0 Brasil mantinha a posiyao de aliado especial dos EUA durante toda a

realiza((ao da Confercncia de Bogot,i de 1948, em que na ocasiao, foi criada a Organizar;~o

dos Estados Americanos (OEA). So que na mesma ocasiao, 0 govemo brasileiro se fTlistou

com os primeiros resultados desta politica, pois a delegay50 brasileira chefiada pelo ex-

chanceler Neves da Fontoura, foi obrigado a aceitar as prioridades norte-americanas que

tin ham objetivos politicos na reulliao, em detrimentos aos objetivos de cooperar;ao

econ6mica que eram os principais interesses dos paises latino-americanos. Para 0 Brasil, os

temas economicos deveriam ser incluidos a 10ngo prazo priorizadas nurna Agenda

lntemacional, na qual os EUA deveriam dispor de creditos para projetos de
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desenvolvimento, bem como diminuir 0 direito de aplic<lvao das medidas protecionislas

para os selores industria is, C lun accsso mais amplo "das export3yoes latino-americanas ao

mercado norte-americana" (CERVO, 1994, p. 69).

EntretunlO, 0 que 0 Govemo Dutra naa espcrava, era lima grande deccP9<1.o

econ6mica, como jil foi comentada antcriormente na missao ABBINK de 1948, com 0

objelivo de estimular 0 desenvolvimento brasiJeiro. Esta missao, foi substituida apenas em

dezembro de 1950 peJa Comissao Misra Brasil - EUA para 0 Dcscnvolvimcnto Econ6mico

com a volta do Prcsidente Geti.tlio Vargas (PTB), que saia vitorioso das cleic;:oes

presidenciais

2.3 - A SEGUNDA GESTAO VARGAS - DO DESENVOLVIMENTO A
POLiTICA DA BARGANHA NACIONAL E 0 ACORDO MILITAR
BRASIL- EUA

A decada de 1950, ahria - sc com urn alto incremento da industrializayao e

urbanizayao do Brasil. Vargas comcyava a senlir a prcssao da panicipayao popular. que se

enCOlllrava num terreno fertil para a gera~.ao de conOitos socia is. Sendo assim, Vargas

senliu a nccessidade de relomar 0 proccsso de desenvolvimcnto industrial como na

substituiyao das importayocs pela incrementayao e desenvolvimento das indus trias de base

local. S6 que 0 descnvolvimento dcslas indllstrias de bases dependia da dcmanda de

capita is e tecnologias que poderia vir somenle atraves da coopcrayao economica provinda

dos EUA.

PorelTI a politica norte~americana estava fortemente vohada para os impasses da

Guerra Fria (1945 - 199\), fazendo desc.:lsO para os principios da America Latina, em

particular com as principios do Brasil. Nos dais primciros anos de seu govemo, Getldio

Vargas procuroll um maior rccstabelccimento da politica de barganha (que consistia em

apoiar os EVA no plano polftico~estrategico da Guerra Fria, em troca da ajuda do

desenvolvimento economico), na qual 0 governo desejava manter lima estrategia coercnle

de aproveitamento do set.or externo como uma "alavanca" na propllisao do

desenvolvimento do pais
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Uma das tentativas de GClidio Vargas para impulsionar a barganha, foi 0 de esbo~ar

lima tHultilatcrizacao das Relayocs Internacionals do Brasil. Contudo, 0 cenaria

intern<lcional nao eslava Illuito propicio para ista, po is 0 Socialisrno era vista forternente

com uma ameaca, C Japao e Europa Ocidental estavam concluindo as suas rcestlllturacoes

economicas e na America Latina ainda se encontrava rcsquias da descolonizacao, sob uma

forte pressao dos EUA, alcm de ler suas poiiticas divididas c mal-administradas.

No dia 27 dejunho de 1951, a SecreLaria Gcral da ONU, havia rcquisitado ao Brasil

tropas brasileiras para atuaf na Guerra da Coreia ESlc fato gcrou uma polemica

principalmcnte apos a assinatura do Acardo Militar Brasil - EUA, em 15 de marco de

1952, que segundo Amado Luiz Cervo e Maria Celina S. de D' Araujo culminou no

processo da perda de sllstenta~ao na qual passoll 0 governo Vargas. A participa<;ao

brasileira no conflito coreano nao foi apoiada ncm pelos civis, c muito menos pelos

militares, provocando a falta de apoio popular, em que 0 governo procuroll um

descomprometimento maior com a Guerra da Coreia para mio atrapalhar mais ainda a

coopera<;ao economica com os EUA

Pam Vargas a descnvolvimento nacional jUllto COill a coopcra<;ao externa , era a

maior prioridade do governo brasileiro, do que a fbnna<;ao de uma f'orya expediciolUlria que

demandaria mUlto investimento. Apos nove meses de debates no Congresso, seguida da

assinatura do Acordo Militar, 0 Brasil recebia "fomecimcnto e assistcncia tecnica e

econ6mica para 0 desenvolvimcnto da capacidade de fens Iva nacional. para a defesa do

Continente Americano e, conseqiientemcnte do Nhmdo Livre".(CERVO 1994, p. 252).

o Acordo Militar com 0 Bmsil, acordava 0 fomccimento de uranio, mangancs e

areia monazitica para os EUA, scndo de inicio barrada no Congresso Nacional, e so sendo

aprovada em 1953, COI110 apoio cia UDN liderada par Afonso Arinos.

ProclIrando um maior apolo da administrayiio de Truman para os projetos de

desenvolvirnento economico, 0 Brasil ass ina lIlll acordo prevendo a criayao da Comissao

Mista Brasil- EUA, que foi aprovado antes mcsrno da posse de Vargas e iniciou 0 seu

funcionamento emjulho de 1951. Esta comissao era illtegrada de tecnico norte-arncricanos.

brasileiros e orgaos govcrnamentais, na qua! os seus trabalhos foram voltados para 0 cstudo
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e diagnostico da cconomia brasileira, para a industrializa~ao, investimentos em infra-

estrutura e principal mente para transporte e cnergia (que era um ponto grave na estagna.;a,o

economica). Con forme Amado Cervo, "foram aprovados 41 projclos, referenles

principalmcnte a transporte c encrgia" (CERVo. 1992, p.25 1-252) , seguindo a linha de

elaborayao da CEPAL, e integravam 0 Programa de Reaparelllamento Economico

elaborado pel a Ministro da Fazctlda Horacio Lafer. Seu financiamento partiria de recurso

extemos do Banco Nacional de ReCollstruyao e Desenvolvimcnto (BIRD) e do Export and

Import Bank (EXIMBANK) sendo que para administrar tais financiamentos foi crinda em

maio de 19520 BNDE au Banco Nacional de Desenvolvimento Economico

Porcm, as diticuldades deoblcllI;ao dos financilllllentosjunto ao govemo america no,

principalmente apos a elei~ao de Eisennhower (1953-1961), que comprol11eteu tambcm a

vinda de capitais do EXIMBANK e do BIRD, levol! 0 Brasil a desativar oficialmentc a

comissao Mista em 31 de dezembro de 1953. Com isso 0 BNDE passoll a captar os

recur.>os intemos. e a partir dui , as Rela¢es Brasil - EUA passararn a ser limitadas

so mente as temas comerciais. 0 que representou a cria~o da Comissao Misla na politica

extema brasileira, foi urn ponto importante do projeto de Vargas ao desenvolvimento

economico se tomando urn momenta crucial da politica de barganha diplomatica de Vargas

em Washington.

Durante a Segunda Gestao de govemo Vargas, Foi marcado por grandes discussoes

internas. de como 0 Brasil deveria conduzir a sua politica extema. 0 fato e que a

relacionamento do Brasil com 0 exterior seodo que para algumas opinioes internas, iria

influenciar muito no ceniuio interno !lacianal, soan do como uma soluyao para 0 problema

do descnvolvimento. Porcm, liS opinioes se divergilllll em dois grupos. Os nacionalistas,

que eram totalmente contrarios it entrada de capital estrangeiro no Brasil pois iSIO, nao

passava de urn imperialislllo financciro intcmacional. Para os "Entreguistas", geralmente

composto pelos adversilrios de Vargas e de seu governo acusavam estc, de tamar 0 capital

externo um falor de "primeira neccssidade" para conduzir 0 desenvolvimenlo do Brasil.

Com as crescentes dificuldadcs extern as, Getulio Vargas realiza emjunho de 1953

uma ampla ReFonlla Ministerial. 0 entao chanccler Joao Neves Fontaum, Foi substituido

••SIMDfr
:'.,'. (~-
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por Vicente Raa, C Oswalda Amnha assumia a Ministeria da Fazenda em substituiyao it

Horacia Lafer, na qual tais subslilui<;oes se condicionaram na orientayao da politica

internacional do Brasil,junto com uma grande e cresccntc instabilidade cxterna. Entretanto,

.•nacionalismo, soberania a quesloes con ex as, foram elementos constitutivos da discussao

( ...) verdadcira transivao em tcnllOS de politica exterior em que sc dcsdobrou na OPA

(Operuyao Pan - Amcricana) de JK e na PEl (politica Extema lndependente) de Janio

Quadros e Joao Goulart, comentilrios com 0 nacional dcsenvolvimcntismo ( ..)" (CERVO

1992, p.251)

Neste perrodo a politica externa brasilcim se concentrou basicamente nos lemas

econ6micos voltados ao conH~rcio exterior. A fragilidadc do govcmo Vargas foi exacerbada

no dcsgaste das relavoes com 0 governo argentino em que este relacionamento Icvantau

sllspeitas de uma "articulavao aculta entre 0 peranismo e 0 varguismo, ativando reavoes

internas nacionalistas e anti-populistas, aprofundando a crise politi ca. 0 aprafundamento da

crise interna, sofreu urn grande itnpacto com 0 suicidio de Vargas, em agosto de 1954, na

qual em sua Carta Testamento, Vargas alegou que as prcssoes internacionais atreladas aos

problemas inlemos e extern os 110 seu governo, levoll 0 mcsmo a tomar "tal decisao final"

(Vizentini, 1995, p. 296).

2.4 - ANTECEDENTES DA PEl

Apos 0 fim do periodo varguista, Joao Cafe Filho, assume como presidente interino.

tendo Raul Femandes reassumindo 0 MRE, refor<,;ando 0 Itamamty na participavao de

temas economicos. A gestao Cafe Filho foi baseada na abertura total do Brasil ao

capitalismo internacional. retomado pelo alinha1l1cnto aurollHl.lico com os EUA. 0 projeto

de desenvolvimento economico, foi dcixado de lade em favor de Liberalismo Economico

fazendo desaparccer as metas da barganha nacionalista do governo. Estas atitudes,

colocaram a diplomacia brasilcira calcada apenas na unilateralidade do eixo Norte-Sui,

marcando profunda1llenle 0 descnvolvimento do Capitalismo Imperialista Mundial.

luscelino Kubitschek sobe aD poder em 1956, iniciando no Brasil, urn cicio de

estabilidade politica e de desenvolvimento economico. Mesmo com 0 alinhamento

automatico a Washington na base da diplomacia hemisferica, sc prosseguia lima completa
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abenum da economia brasileira ao capital internacionaI. lk retomou 0 projcto de

induslrializa((ao, bem como a expans50 da indllstria alilomobilistica e de cOnlllnica((oes, c

conduzill a constru((ao da nova capital do pais, Brasilia Estes rata, rcpcrcutiu de forma

imediala sobre a politica extern a do pais, na qual 0 projelo de desenvolvimento se tornOll

priori dade numcro lim na gestao J.K, apoiado lambem por capital externo provindo da

recem - reconstruida Europa Ocidcntal, que forneccram allernativas IInanceiras e

comerciais ao Brasil, sem inlervenr;:ao direita do EUA na questiio.

Meslllo com 0 sucesso inicial do plano J.K para a descnvolvimento, e suas viagens

para as EUA c Europa na busca de apoio para suas metas de desenvolvimenlo econOmico.

sllrgiram alguns problemas. Estes problemas se acentuavam ,i medida que 0 Sistema

Economico luternacional crescia, expondo as problemas de desigualdades economicas

entre os paises do illundo em, " que resultado nom1al do comercio desequilibrado entre

do is Palses, um dos quais e industrial eo outro subdesenvolvido, C 0 inicio de um processo

de empobrccimento e estagnar;:ao para 0 ultimo (...)" (RODRIGUES. 1966, p. 212). Devida

a grande associa((iio do capital eSlrangeiro cuhninado pelo alinhamento do EUA

impulsionado pel a mela desenvolvimentista de J.K , 0 Brasil apresentava lim

"desenvolvimentismo- associado, do que lInl nacional desenvolviment.ismo"(VIZENTlNI,

2003, p. 2 J).

No periodo de 1958, os G1toSde ordem inlcma c externa, levou J.K a relomar a

;'antiga" politica de barganha, com POlltos muito semelhantes a gestao de Vargas, tomado

por lim discurso diplomatico c nacionalista. Com 0 tim do "milagrc dos 50 anos em 5" e as

altera((oes do cenario intemacional como a criac;ao do rMI, a reeleir;:ao de Eisenhower, c a

criar;:ao cia CEE, as pressocs do capital cxtemo, da Revoluc;ao Cubana e principalmenle do

avan((o COlllunista no Illulldo leva ram 0 governo brasileiro a desencadear a OPA

o grande endividamento cxtemo roi se agravando gmdllalmente, devido Ii qlleda das

exportar;:oes brasileiras, sendo a mais grave a do cafe. A recessao da economia norte-

americana no periodo de 1957-68, repercutiu de forma negativa nao so no Brasil, como em

toda America Latina, desfavorecendo 0 comercio internacional, e prejudicando as

exportadores de produtos primarios. 0 FMJ exigia que a econoillia brasileim rossc saneada

para a liberalizar;:ao de novos cmprestimos ao pais. Tanto que em marr;:o de 1958, veio ao
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Brasil, uma missao do FM1, na qual exigi ram drasticas medidas por parte de J.K, com 0

corte significativQ dos gaslos Pllblicos, desaquecimento da ccono01ia, redllyao da influeno, c

contencao dos salarios. lK procufava insistir que, a crise descllvoivimenlista. economica

era "propria do crescimenlo".(VIZENTINI. 1995, p.145). Tanto, que 0 projeto de

desenvolvirnento ficol! insustentavel. levando J.K a desencadear 0 projeto da OPA

(Opcracao Pan-Americana) retomando aS5im, a politica de barga.nha h1ce aos EUA

A OPA, foi uma inicialiva, que foi apanlada como 0 maior destaquc da politica

externa do governa J.K. Por meio de uma correspondenc!a de J.K ao presidente Eisenhower

em maio de 1958, esle projeto recebeu lotal apaio de tada a America Latina. A OPA,

praticada pelos chanceleres Afonso Arinos de Melo e San Tiago Damas, propunha que as

relat;:oes EUA e America Latina {ossem revisadas principaimeme no campo da cooperacuo

economica colocando fim ao subdescnvalvimemo, abrindo um emninho para a progrcsso c

evitando tambem a penetracao de ideologia estranhas e antidemocraticas no continente

como 0 da "ameaca vennelha"

A propOSL.1.da OPA se baseava da transfonnat;:ao da solidariedade poiilica para a

economica, tirando as populacocs latino-americanas da miseria pois estas, eslaval11 mais

sliscetiveis as ideolagias provindas do bloeo socialista. A OPA de J.K, nao previa somente

o desenvolvimento do Brasil, mas sim de tada a America Latina, pois os paises

subdcsenvolvidos careciam de lima "Soluyao Global" (CERVO. 1995, p 259). Por meio da

OPA seria passive I consolidar a democracia e 0 pan-americanismo, em def-esa da America

Latina contra 0 Comunismo e as cxaltacoes que provinha da Revolll(;;aa Cubana,

Um dos resultados concretos que foi aponlado pela OPA foi a criayao do Banco

lnleramcricano de Desenvolvimento (BIRD), mais Aliant;:a para 0 Progresso do presidente

Kennedy, e a ALALC. A OPA, ., regionalizava a palitiea extema brasileira ( ...) eircunscrita

sua all/a9aO no contexto hCll1isferico" (CERVO. 1994, p. 77), e a PEl, "telHava mundializa

-13" (RODRIGUES. 1966, p. 66 - 71).

Um dos principais motivos para a desestrllturat;:ao da OPA, foi causada pelo impacto

da Revolucao Cubana. Este impacto inflava os partidos de esquerda da America Latina 0

que levoLJ a governo dos EUA a 1l10dificar a sua agenda de seguran9a hemisferica no
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continenle, inviabilizando a OPA. RcccbcLJ tambem criricas de Osvaldo Aranha que nae

acreditava no dcsenvoivimcnto de lJ1l1 pais atraves do capital estrangciro. Para Aranha, 0

Brasil precisaria de um "crescimento ordenado, scm deixar de fora a Agricu1tum

propungada pel a Reforma Agraria (CERYO. 1994, p. 263).

Apesar da Opera~ao ter sido lim projcto favomvcl, accito par todo 0 hemisferio Sui,

faltava ao meSl11o, projclos e politicas espccilicos pam a.;:oes rnais concrclas da OPA. A

QIlA foi vista C01110 uma saida de emergencia na IUla contra 0 subdesenvolvimento da

America Latina, visando compcnsar a falta de rccursos internos dos paises latinos

No casa da Alianya para 0 Progresso lanyada pelo Presidente Kennedy em 1961, foi

fundamcntada num programa de Assistclicia Mutua ao desenvolvimento da America

Latina. Priorizava os capitais privados e as relac;oes bilaterais na qual Kennedy, procurava

lidar com a realidade economica latino-americana, que estava fmgiliz.a.da e sllcetivel a

sedu9ao que 0 Socialismo trazia, principalmente apos a Revolu9aO Cubana



CAPiTULO 3 - AS RELA<;:OES INTERNAClOANAIS DO BRASIL
DURANTES OSGOVERNOS QUADROS E GOULART: A POLITicA
EXTERNAINDEPENDENTE.

A polilica extema independente au Politica Externa Independente, foi iniciada no

curto periodo do govemo de Janio Quadros (que durol! sere mcses), e foi prosseguida, ate a

gestao do govemo Joao Goulart (Jango), ate seT paralisada pelo desencadeamento do Golpe

de 1964. Sendo deLte pela UDN,nas qual ern presidida pelo entao ministro das relavoes

exteriores Afonso Annes, aande permaneccu no cargo ate 25 de agosto da renuncia de

Quadros. Neste periodo, acorriam fatas mundiais, como a Revoluvao em Cuba, que

acirraram as tensoes entre USA e URSS, senda que nesta epeea, foi construido 0 que ficou

conhecido como 0 marco da Guerra Fria: 0 Muro de Berlim (1961).

Importantes chanccleres que dcram perfil a PEl c foram respons3veis pelo 0 corpo

de ideias e iniciativas desta nova politica exterior, foram 0 ja citado Afonso Arinos de

Mello Franco, San Thiago Dantas e Araujo Castro. No periodo de Annos, ocorreu um

importante even to em Punta Del Leste, 0 conselho Economico e Social da Organiz<llt3.o dos

Estados Americanos, entre 5 e 17 de agosto, em que os EUA aprovcilaram tal evento para

ianltar 0 programa da Alianca para 0 Progresso, na qual Che Guevara, entc'i.o minislro da

Economia de Cuba, recusou - se a assinar lal acordo. Afonso Arinos, voharia a assumir 0

MRE numa 2 0 geslao, apos San Thiago deixar 0 ~tRE em [962, vohando nomcado por

Goulart, mas recusou apos dois meses no cargo, por nao conseguir nomear 0 gabinete

desejado e lambem a" aprovay<10 da ideia de plebiscito para reslaurar 0 presidencialismo"

(BARRETO.2003, p. 193)

San Tiago asslInlia a diplomacia brasileira durante a etapa do governa

parlamentarista, enfrentando ainda os efeitos do problema de Cuba, restabeleccndo pianos

de aproximacao com 0 Lesle Europeu, tendo sua atuacao caracterizada par suas conviccoes

refonnislas c democralicas. ArdUjO Castro, em muito influcnciado pelo pensalllcnto

nacional - descnvolvimentista de Quadros, e procurou dar enfase a questoes universais

como 0 do descnvolvimento, desannamento e dcscolonizacao. Nesta epoea, a governo de

Janio Quadros, adolava a politica de estabilizayao (que visava reduzir os subsidios dos

prlncipais produtos importados pelo Brasil, como trigo e petrol eo), alem da contencao dos
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gastos intern os e externos. Com isso, 0 pais recebcu divisas do FM1, conseguindo

rescalonar a divida externa como as credo res europeus e norte - american os, e f.'lzendo as

exporta~oes cresccrem 10% a mais em relay..1o a 1960. Apesar do curto periodo em que

governou, Janio preconizoll uma profunda mudany<t na atwu;:i:io internacional do Brasil,

marC-Ida principalmcnte no acirrnmento do confronto Leste - Oeste, ocasionado tambem,

por Lima maior aproxima<;:ao do pais, com sells vizinhos da America Latina, Africa e Asia.

sobretudo com as paises socialislas.

A PEl, ia sendo [ol111ulada, num cCrHlrio internacional tamado pelos efeilos da

Revolta de Cuba, radicaliza(,:ao das reiac;oes hemisf6ricas, e 0 receie llorte - americana de

perda de inOuencia sobre a America Ultina. A descoloniza~ao dos paises asiitticos e

africanos, a busca de uma politica nao - ideologica, problemas intern os do pais, tambcm

facilitaram as bases de forrnulac;:ao cia PEl, principalmcntc, por que esta nova polilica,

procurau nao seguir as direlrizes do "alinhamento autoll1atico", que ern prolllovido pelos

EUA, desde 0 tennino da Segunda Grande Guerra. A PEl, frente a urn mundo dividido em

dais blocos, procurou obter vantagens para 0 Brasil, reivindicando uma maior libcrdade

para 0 pais no cenitrio intemacional, como lima mais abrangente participa~ao nas decisoes

internacionais do hemisferio Sui, tendo em vista, os interesses economicos e sociais do

Pais.

Os principios argumcntados para a formulaC;:lio ideologica da PEl, paniu da gestao

Janio Quadros e Afonso Arinos, frente a uma diplomacia brasileira pequena e nao mUlto

descnvolvida ate ali. 0 tcrmo PEl, foi cunhado por San Thiago Danlas, que procurou

sislcmatizar os SCLISprincipios e <tprofundar os SCllScontclJdos. Ex.istiram fases distinlas no

descnvolvimcnto da PEl, sendo que efetivamente IlUlll conjunto de mais de tres anos do

periocio de 6 r a 64, se sucederam cinco ministros do MRE, alem daja citada reconduyao de

Afonso Arinos, sen do que nenhum dcstes minislros compleloll urn ana de gestao no cargo

Segundo 0 professor Paulo Vizelltini, 0 Illlcleo ideologico basico da PEl, foi sintctizado em

cinco principios, que foram mantidos em maior ou menor grau. 0 primeiro periodo, foi

situado no !live! economico. referindo - se nas ampliatyoes do mercado exlerno dos

manufaturados e produtos primarios, atraves da redutyao tarifilria no ambito da America

Latina, fortalecendo tam bern relatyocs comerciais com todas as nayoes, inclusive as
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socialislas. 0 segundo principia, dcfendia as pianos de desenvolvimento cconornico, hem

como a aceitayao da ajuda financeira intemacional, para financiar as objetivos destcs

mesmos pianos

o terceiro principia riCOl! situado no campo politico, prevaleccndo a necessidadc da

manulellc;ao da paz, par rneio da coexistencia pacifica, entre as Estados, com progressivo

desamlamento dos mesmas. 0 quarto principia, seria a nao interferencia de outras nayoes,

especialmclltc das mais fortes, nos assuntos internos de outros paises, cnfatizando assim 0

principia da auto - determinac;ao dos povos de Quadros, priorizada no Direito

Internacional, em relayao aos problemas mundiais

Par fim 0 quinto e ultimo principia, se calea nova mente no campo politico, no apoio

da emancipayao completa dos Estados, nn proposta da descolonizayao, scm haver nenhuma

possibllidade do uso de formasjuridicas, para sujeita-Ios as Metr6poles. Conforme analise

do ex - emhaixador de Teixeira Soares, ah~m das ideologias que formlllaram a PEJ, era

necessario " ser objetivos e realislas, mas ao mcsrno tempo de ser dinamicos. PoJitica

Internacional c dinamismo. Nao pod em os contemporizar com fantasias de pais que ainda

nao e uma gmnde polen cia; mas que caminha para Grande Potencia." (Soares, 1980, p

222).

3.1 -AS ATUN;OES DOS CHANCELERES HERMES LIMA E
EVANDRO LINS E SILVA

Apos 0 plebiscito que determinoll 0 filll do parlamentarismo do governo Goulart,

Hermes Lima asslImia a past.'l de ministro das Relayoes Exteriorcs em 23 de junho de

1963. Mcsrno com 0 curto periodo em que atuou junto ao MRE (durou cinco mcses it sua

gestao). Hemles Lima teve uma importante atuayao na Crise dos Misseis de Cuba, que foi

objeto de discussao na rcuniao blteramericana realizada de 2 a 3 de olltubro em

Washington, na qual 0 Brasil defendcli a autodetenninac;:ao dos povos e a coexistencia

pacifica, nao so mente para Cuba, mas para todos os povos Jatinos - americanos. Com uma

gestao bem mais curta (de dais meses), Evandro Lins e Silva comandou 0 Itamaraly entre 2

de julho a 21 de agosto de 1963. Em sell periodo como chanceler, este presidiu as
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deiegaQoes brasileiras na posse de Fernando Bclaude Teny it prcsidencia do Peru, e a

coro<lQao do Papa Paulo VI.

3.2 - A POLiTICA EXTERN A INDEPENDENTE E A pOLinCA
EXTERNA BRASILEIRA EM RELA(AO A URSS, CHINA E AFRICA

o notavel crescimento da populaQao brasileira (72 milhoes de habitantes), era

facilmcnte observado, principalmente devido ao constante hado rural para as grandes

cidades. A produQao das industrias, supcrava as produQoes [UralS, f..1zendo crescer

juntamente, as partidos politicos e 0 populismo, scnda que oste liltimo, chegou aD auge da

dcmocracia eleitoral So que esta alta da con sci en cia palitica, fez surgir diferentes

connitos, nao so no campo politicos, mais intensamcnte no campo social, entre os rnais

diferentes segmcntos da sociedadc. Alem dcsl'as prcoclIpaQoes, a crise economica que

passava 0 pais, surgia de forma alarmante. A baixa dos pre~os dos prociutos primarios

exportados pclo Brasil, a diminui<;30 do PIB (que caiu de 8,6 % pam 0,6%), aumento da

divida cxtema (30, 9% em 1960), saidas do capital extemo, e diminuiQiio das divisas,

denunciaram "a terri vel situayao financeira do Brasil e portanlo, e necessario que se saiba 0

que me entregamm, e as reais condiyoes em que me entregamm 0 Brasil", (DISCURSO DE

JANIOQUADROS.VIZENTINI. 1995, p.179).

Uma das principais bases da PEl, se vinculou ao novo perfil s6cio - politico

brasileiro, pais "a emcrgcncia das massas urbanas ( e as vezes rurais), nos quadros da

democraci<l nos qU<ldros da democracia elcitoral e dentro de urn modele de

desenvolvimcnto industrial, que a par das difercnyas esbo<;adas em cada governo, buscava

apoiar-se, na alian~a entre o~ tmbalhadores e a burgllcsia naeional, punha novas exigcncias

(, ..) as mudanQas socio - economicas, permitiam a mobilizaQao de uma populayiio

disponivel Icnsionada ainda pclas desigualdades socia is produzidas pelo processo de

dcsenvolvimento e industrializa<;ao" (VIZENTLNl, 1995, p. 182),

Dessa forma, lima boa parte da base inlema da PEl, encontrOtl - se nas massas

populares urbanas, gerando a necessidade de divisas cxternas para 0 desenvolvimento

industrial, junto it um investimento exlerno. principal mente na area tecnol6gica. So que a

economia brnsileira,jit era eslruturalmenle dependente do mercado mundial, e tcmia-se que
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o grande capital extemo de investimcnto no pais, gerassc 0 "estrangulamcnto do setor

cstcmo da economia"(VlZENTlNl 1995, p.! 84).

A PEl, foi send a fOfOlulada num quadro serio do estrangulamcnto da ccollomia

brasileira, com agravantes na area economica inlerna, senda que a necessidade do

crescimcmo ecol1omico, poderia al11cnizar as resultados dcsastrosos da real silua<;ao

economica. Pois, os conf1itos internos 56 poderiarn seT como foi dilO, amcnizados a mcdida

que 0 pais crcscesse economicamente, meslno promovcndo a distribuiyao desiguais dos

fnilos gerados por este meslno crcscimento.

Lan9ada sem compromissos (ideo16gicos principalmcnte), calcada no nacionalismo

(que foi clemento importante na campanha presidcllcia de Quadros), e proclJrando obler

vantagens para 0 Brasil na crisc bipolar e rcivindicando os direito de auto detenninavao dos

povos, forma falores que mais nHlfcaram a politica externa de Qlladros, junlo ao

lam;amcnto da PEl. Janio, proeurou priorizar a sua nova polltica externa bascando -se nos

nes 0: Desarmamento, Descolonizacao c Desenvolvimcnto, pois 0 mundo estava em um

periodo pre - <llomico, e <linda COIll muitas nacoes subdescnvolvidas e na condi~ao de

col6nias. A politica externa que foi lanyada pOl' Janio Quadros, fai tatalmente diferente da

OIlA de JK (que procurava priarizar somentc a cantexro das rcim;:oes hemisfcricas), pois,

"partia de uma visao universal, cmbara sem disclltir do regional, e possuia um carater

pragmatica, pois buscava os interesses do pais, sem preconceitos ideoI6gicos"'(CE.RVO

1994, p. 279)

Adotava lambem, uma poslura de independencia de relacionamcnto com as nac5es,

inclusive com aquelas que 0 paisjil t!nha lIlll relacionarncnto prcferencial. Pam promover 0

exercicio da nova PEl brasileim, fai necessario lima reformulat:;:ao no ltamamty (LEI n°

3.917 de julho de 1961, revogada pela LEI nO 7.501 de 27 de julho de 1986 - MRE).

Apesar de terem sido realiz.adas algumas Illudancas nos governos Vargas e JK, f.:'litava

ainda uma forte objetividade polilica na reestruturavao do ltamaraty, sendo que no govemo

Quadros, as mudanyas foram serias e profundas.

Para iss a, foram criadas novas cinco secretilrias - gerias p<lra ampli<lr a atuayao da

diplomacia brasileira, sendo que tais sccretarias forma organizadas da seguinte maneira: "a)
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Assuntos Americanos (divisoes da America SClllentrional ,Central, Meridional e OEA); b)

Assuntos da Europa Ocidental e da Africa (divisoes da Europa Oriental, Africa e Oriente

Proximo); c) ASSlIiltOS da Europa Oriental e da Asia (divisoes da Europa Oriental, Asia e

Oceania); d) Organismos lntcrnacionais (divis5cs da ONU, e de Conferencias, Organismos

e Assunlos Gerais); e) Assuntos Economicos (divisoes de Politica Corncrcial de Produtos

de Base, Coopcrayao Economica e Tecnica, de Transportes e Comunicar;:ocs e do Serviyo

de Expansao Comercial)" (VIZENT£Nl 1995, p.188).

Os novas quadros do MRE, ainda pClssaram a rcccber novas aperfeiyoal1lcntos, so
que suas instalar;:oes ainda iriam permanccer no RJ, po is a nova capital (Brasilia), nao tinha

condi~oes de feceber a sua Irnnsferencia.

Um dos acontecimenlos rnais importantes da PEl de Quadros, constiluiu 0

reatamenta das relayoes comerciais e diplom,iticas com a URSS, China e paises do Leste

Europeu, se ponderando acima das timidas aproxima~oes dos govemos Vargas e JK, que

mantinham rela~oes diplomilicas restritas ao cenario hemisferico, visando apenas rel3l;:oes

comerciais. Mas, a PEl deu uma maior importancia nas relar;:5es com os paises socialistas,

que em ideia defendida desde a campanha eleitoral de Quadros. Entao, Janio Quadros

decidiu enviar missoes oticiais a URSS e a China, para cstudaras possibilidades comerciais

com os mesmos. Este rcatamenlO das rela~oes com a Leste, provocou rea~oes adversas,

vindas dos EUA, dos partidos conservadores internos, da 19reja, e da UDN, que 0 elegeu

Na questao do Leste Europeu, 0 Bmsil restabeleceu relayoes diplorlHlticas com a

Romenia e a HUllgria em 31 de mar~o de 1961, que tinharn sido interrompidas desde a

Segunda Grande Guerra, reatando posleriorrnenle com a Bulgaria, e quatro dias depois,

com a Albania. Foram assinados novos acordos comerciais, com a Alernanha Oriental

(RDA), a Polonia e ThecolosvitC]uia, atraves do estabelecimento do Grupo de Trabalho da

Replrblica Democrittica Alema, Cda inlensifica~ao dos tmbalhosja exislenles da Comissao

Misla Bmsil- Polonia e Brasil- Thecolosvaquia.

Tambem, 0 governo brasileiro enviou uma missao especial cornandada pelo

ernbaixador Joao Dantas, que em abril e junho assinamm um acordo de Complementar;:ao

Cienlifica e Cultural, bem como lambem acordos comerciais com a Bulgaria, lugoslavia,
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Romenia, Hungria, Poionia, Albania c Theco\osv{lquia, alem de iniciar ncgocia90es com

Austria e Alemanha Oriental. Segundo a CACEX, as exportayoes brasileiras para 0 Lesle

Europeu, "atingiram US$ 45, I tnilhoes ern 1958 (3,3% do lotal) e US$ 87, 3 milhoes em

1961, (6,3%). (VIZENTINl 1995, p. 213), dez vezes mais, apesar de sido um crescimento

modesto. Em maio, 0 govemo cnvioll unm Dclegay3.o comercial para MOSCOll, chefiada

pela entao millistro Paulo Leaa de Moura, inlcgradas por reprcscntantes do Banco do

Brasil, Perrobrils, e do Instill/to Brasileiro do Cafe.

Em troea, veio em julho ao Brasil, a Missao designada pro - Soviete Supremo,

farmada par academicos c altos funcion:'lrios do governo russo, que formam recebidos e

condecorados por Janio. Tanto, que luri Gargarin, 0 primciro homem a viajar nos espa~o,

veio junto com a delega~ao nissa, e foi igualmcnlc condecorado porQuadros. 0 presidente,

havia escrito ao presidente Krushov, rcclanumdo da falta de apoio econoll1ico dos EUA~ e

dest<lcOll na cartl, as vantagens para a "paz c prosperidade, num eventual rcatamento Brasil

- URSS" (VIZENTINI, 1995, p. 214)

Os primeiros contatos comerciais do Brasil com a China, ocorrcram em 1956,

embora 0 volume de exporta~oes fossem menores, e os exportadores brasileiros livessem a

dificuldade de reccber pagamento pelos os mcsmos. Para a China, foi cnviada em agoslo

lima Missilo Comercial coman dada pelo vice - presidente Joilo Goulart, c integrada por

diplomatas, politicos, empresarios e indiyjduos ligados ao setor econ6mico. A Comissao

visilOll importantes regiues da China, e foram feitos acordos comcrciais com altas

autoridades chincsas. 0 Brasil, iria exportar mais cafe e caeau, alem de derivados de

aigodao, couro, madeira, fumo carnes, pimcllt3, bens industriais e outras. Oa China, 0

Brasil receberia C<1.rvao,chumbo, zinco, materia - primas fannaceuticas, perfuratrizcs e etc.

So que Goulart, teve que retornar antecipadamente da China, devido a crise da renuneia de

Quadros, mas a missao comcrcial chincsa prosseguiu, ate a conclusiio final dos sells

trabalhos

o presidente Janio QlIadros, prOClirOli dar Hilla aten~ao mais especial com 0

cOlllinente arricano. Viabilizando as suas promessas de campanha eleitoral com rela~ao a
politica exterior, Janio delemlinoll que se fizessc lima reavalia~.ao da atua~ao da politica

extema com rclavao {IAfrica, tanto que 11aONU, a dclegayao brasileira proilletcu apoio as
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nac;:ocs africanas com relaryao ao anti-colonialismo. Fai farmada em 3 de maryO de 196 t no

Iwmaraty, 0 Grupo de Trabalho para a Africa. que ficou incubido das rel<1yoes cornerciais,

economicas e Gulturais entre Brasil c Africa, alclll da conduc;:ao ct'l Organizac;:ao

Intcrafricana do Cafe, pam defender 0 precro do meSilla, no mercado internacional. Forum

implantadas, novas cmbaixadas brasileiras em Gana, Senegal e Nigeria. Esta pelitiea

africana de Quadros, tambcm SarTell criticas, po is apresentou poucos resultados,

principalmcnte apos as votos de abstencao do Brasil na ONU, it respeito das qucstoes de

Angola e Arge1ia, deixando de Jado, todD 0 discurso do principia das auto - dctcrminar;:ao

dos povos. Para ler !amado tal alitude, 0 Br'dsil tllcsmo vOlando contra 0 colonialismo,

procurou sc abster ·se destas qucstoes "em raz.;o de compromissos antcriores com

Portugal"(CERYO.1994,p.288).

3.3 A POLiTICA EXTERNA INDEPENDENTE DURANTE 0
GOYERNO DE JOAO GOULART

No cOl11ec;o, os conservadorcs nao viram com bons 0lh05 a IlEI, do govemo

Quadros, par acharcrn que 0 prcsidenlc "sabia 0 que e51ava fazendo" (VIZENTINL2003,

1'.25), pois a diplomacia priorizava muilo a politica nacional. Esta confianr;:a foi por terra.

ale a condccorar;:ao de Che Guevara, que era enta~ ministro da economia de Cuba, a crise se

inslaurou. Para tcnlar se aproveitar da conjuntura cia crise, Quadros entao renuncia, <1chando

que ia ampliar os sellS podercs, renunciou. Com !SSO,alguns rninistros - militares (Gabriel

Grum Moss da Aeron<ilJtica, 0 General Odilio Denis da Guerra e 0 almirantc Silvio Heck).

au a direila civil, vetaram a posse do vice Joao Goulart.

S6 que a manobra desln tentativn de golpe nao dell certo, pais a C,imara de

Dcputados que estava em sessao permanente se negaram em rcceher lal cmenda. Isto,

provocoll uma imcnsa mobilizac;ao popular em varios pontos do pais, aonde as

manifesta<;oes pediam 0 clllllprimento da Constilui<;ao. S6 que os mililares amea<;aram

rechar 0 Congresso, caso nao ellcontrasscm uma "justificativa" para impedir a posse de

Goulart. Aumcntavam no Rio Grande do Sui. as campanhas em favor da posse do vice -

presidente,junto com a instahilidade popular que sc tomava mais decisiva.
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As lideranyas politicas e economicas, buscavam uma solucao para a crise, sen do que

o resultado fai a proposla que Goulart govemasse sob 0 regime parlamentarista,

contrariando os aliados mais radicais de Goulart, bcm como 0 entao govenwdor do Rio

Grande do Sui, Leonel Brizola. Para assumir a presiJeneia, Goulart aceitolL abrir mao de

seus direitos constitucionais, (que pam muitos de sells aliados, acharam que ele tinba se

acovardado). Com 0 tempo Goulart come~ou a aceitar e governar 0 pais, nos moldes do

regime parJamentarista, tendo como primciro minislro Tallcredo Neves, e San Tiago

Danta.s, como tninistro das rclayocs exteriores.

3.4 - SAN TIAGO DANTAS FRENTE A PEl

Frentc ao MRE. 0 democrala San Tiago Danlas, procurou dar urn contcudo te6rico

consistenle, colocando em pralica uma PEl mas eficientc c abrangente, denlro de um

governo incficiente, como foi 0 governo Goulal1, na qLlal se suspeitava de ter "ideo!ogias

cstranhas" Grayas it sua posivao de lideranv.1 e avao dentro do cenario internacional,

Quadros ja havia 0 designado para chefiar a cmbaixada do Brasil na ONU. Sob 0 regime

pariamenlarisI<l, San Tiago dell continuidade a polltlca de Janio e Afonso Arinos, na qual a

mesilla esqucmatizou as seguintes principios para a politica ex lerna, C0l110foi exaltado pclo

historiadores Cervo e Bueno, can forme a propria obra de San Tiago Dantas:

a) Comribuiyao a prescrvavao da paz, atraves da coexist en cia pacifica e do apoio do

desarmamenlo gem! e progressivo;

b) Reaftrmavao e fortalecimento dos principios de na~ IIltervenvao e auto -

dctcnninavao dos povos;

c) Ampliavao do mercado externo brasileiro mediante a desarticulayao tarifaria, de

lodos os paises, inclusive os socialistas.

d) Apoio a descolonizavao dos territorios nao - autonolllos, seja de fonna juridica

utilizada, para sua sujeivao it mClropole.

San Tiago, acreditava que estes quatro pontos, eram fundamentais para a

continual(ao da PEl, pois referia- se aos planas de desenvolvimento economico, e de
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prestacao da aceitay<io da ajuda inlcll1acional. Sendo <lssim, uma das proocupayocs bilsicas

da PEl, foi sem dilvida, ampliar 0 mercado externo para os prorlUlos brasileiros, que era

vista como uma necessidade para 0 au men to das importay5cs do Brasil, trazendo como

conseguintc, 0 aumcnto do Produto Nacional Bruto. A PEl, tinha tambem, intcn<;:oes de

aumcmar 0 intercambio, com paises da URSS, bem como as da America Latina. sem

discrepancia aos tradicionais compradores como as EUA e a Europa

Com lima politica externa mais cunhada IHI ayaO, San Tiago reafirmou as rela<;:5es

diplomaticas com a URSS, e defcndeu 0 principia de nilo - intervenyao mililm ern Cuba,

durante a Segunda Confercncia de Punta Dell.este em 1962. San Tiago, procurou seguir as

principios de nao - intervenyao c de autodetenninayJo dos povos, que fora lanyada e

seguida anterionnente par Quadros e Arinos, proclLrando levar a sua politica ligada aos

interesses nacionais, como da necessidade do descnvolvimento interno e da expansao dos

mercados, para a cconomia brasileira. Con/orme discurso do proprio, quando este tomou

posse em II de setembro de 1961 como ministro: "( ... ) cada vez estamos mais conscientes

da nossa responsabilidade como protagonislas da vida internacional e sabemos que temos

nossa contribuiyao a causa da paz (...r (DANTAS, 1991, p.2S7)

Con forme sell discurso lla Ot\'lI, deu a posi<;ao de que 0 Brasil iria manter:

poslI;ao de independencia em relac;ao aos diversos bloeos em que se dividem as

Estados - Membros, e votara em cada caso tendo em vista as objetivos permanentes

de nossa politica internacional e a defesa dos interesses do Brasil.

Esta atitude de independcneia rrente a um cenario intemacional dividido em blocos,

deu ao Brasil, uma maior mobiJizayao it <]uesloes diplomaticas e comerciais, com todos as

Estados, sobretudo com aqueles em que 0 Brasil ambieionava aumemar 0 Illimero de

exportac;oes, para atender a nccessidade das importar;oes. COIll relar;ao aos regimes dos

governos dos paises socialistas, a inten~iio brasilcira era de ampliar as relar;oes politicas.

culturais e comerciais do Pais, com (OdDSos paises que pertenc;am ao bloco socialistu sen do
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que «as eventuais inllltmyoes poderiam ser contidas par mcdidas de "ordem intema".

(CERVO. 1994, p. 296).

3. 5 - A PEl DE ARAUJO CASTRO

o regime pariamenlarista imposto pela Congrcsso, ia limitando mUlto a lomada de

decisoes do presidenlc Goulart, pois 0 governo cnfrenlava oposi90es sabre as suas decisoes

tanto na poliliea inlcrna como na exlema. I-Iavia tambem, a perda do contrale do populismo

sobre a base nacional, pois a crise interim ia aumentando a cada dia, gerando assim nao so
um descontcntamcnto social, 1l1ais como lambcm um politico. As principais clites do pais,

como os Intirundiarios, militares. empres..irios, a Igreja e 0 panido da UDN, mobilizavam-se

contra 0 govern a Goulart

A pressao norte - americana aumentavam as preocupa90es governamentals,

principalmente na falta de controle do govemo sobre a politica, a socicdade, e "a politica de

emeapayoes de emprcsas estmngeiras"(VIZENTTNI. 2003, p. 26). 0 aprofundamcnto dos

efeitos da Revoluyao Cuban a, gem va ainda l11ais "dar de cabeya" para a politica da

"segumnc;:a hemisfcrica", naa so com 0 Brasil, mas como em toda Anlt!~rica Latina, pois 0

Brasil figurava - sc "como lim novo clo fragil, como lima possivel "Nova Cuba"

(Vizentini, Paulo, p,ig. 26, 2003). A pressao norte - americana so aumentava,

principalmente apos a crise do misseis em Cuba, de outubro de 1962, sen do que este

episodie flcou mareade como Limfmcasse na tal "seguranya hemisferiea" des EUA.

Com duray.'l:o de sele meses, ruaujo Castro Ileou it frente do Itamaraty por cerea de

sele meses, tomando posse em 21 de ,lg0510 de 1963, ficando ater abril de 1964, aonde

proeurou nao dar enfase ao problema de Cuba, e se esforyou rna is, em dar maior enfase nas

questoes universais, que ilcol! conhecido como 0 plano dos "Trcs Ds" Com 0 agravamento

do cemirio interno nacional que se tornava cada vez mais institvel, foi determinado pelo

governo, que 0 exercito ficasse de pronlidao, enquanto Goulart partia (ou melhor fugia)

pam 0 Rio Grande do SuI

Mesmo em meio a todo este clima de tensilo naciona!, Araujo Castro pronullcioLJ a

seu discurso na Asscmbleia Geral da ONU, que MCOl! conhecido como o.iil citado dos Tres
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Ds do Dcsarmamenlo, Desenvolvimenlo e Descolonizayao, na qual prOCl/fOU clefender de

fanna adorosa. Apoiau a criaya.o de agencias economicas com vista da fomllliac;:ao de uma

seguranc;:a cconornica na ONU, e negava que a poUtiea cxterna estava perdendo forc;:a, nas

suas ac;oes e que eslava SC lamanda ncutras. Discursava tambem, que 0 problema do

colonialismo era urn episodio superado e anacronico. So que a atuac;:uo brasileim na politica

internacional, ia se parecendo com as politicas de atllac;:ao dos paises neutralistas. Is[o, se

tamoLl evidcnte, na ocasi:1o da visita do presidente Jozef Tilo da Jugoslavia, em que 0

presidente Joao GOlilan ignorou a existencia do mundo dividido em dois bloeos de poder,

afirmando que 0 Brasilnao pretendia se alinhar it nenhum deles, sugerindo que 0 mundo, se

cncaminha-se na criayao de um sistema de "seguranya economica coletiva" ( BARRETO.

2003, p. 203) Durante a AssembU:ia da ONU. ArnlijO Castro expos que 0 problema do

desarmamento fa sse coloc.1da num plano multilateral, iniciando - se por exemplo, pela

proibic;:ao dos testes subterraneos. Con forme seu discurso na Assembleia Geml da ONU:

o que estamos aqui presenciando, e a emergencia de uma articula9ao parlamenta

no seio das Na(foes Unidas, e uma articula~o parlamenlar de pequenas e

potencias medias que se unem, fora au a margem das ideologias e das

polaliza(foes militares, numa luta conlinuada em torno de Ires Iemas fundamentais:

Desarmamento, Desenvolvimento Econ6mico e Descoloniza(fao.

3.6 - 0 COME(:O DO DECLINio DA PEl

Devido ao enfraquecimento do govern a Joilo Goulart. ante as pressoes internas e

extemas a PEl, comcya a sofrer mais inviabiiizacoes. Tomando par excmplo uma destas

limitacoes. roi 0 que fez 0 ministro 0 entao ministro das rcla(foes exteriores Hermes de

Lima, que chegou a proibir 11 realiz,1(fao do Congresso Intemacional de Solidariedade it

Cuba no Rio de Janeiro, n<lqual man dOli negar inLlmeros vistas de diversas personalidades

estrangeiras. A diplomacia, tambem se afastou gradativamentc dos movimentos da politica

de liberta(fao das nacoes africanas.

Outro exemplo de inviabiliza(fao da politica externa, eram as dificuldades do plano

hemisferico, quando em janeiro de 1964, lim jornal da Venezuela conhecido como La

Republica, pediu ajuda para 0 Brasil, na quest50 da agressao de Cuba it. Venezuela, na qual

este ultimo apresentoll provas a diplomacia brasileira, antes de leva - las, para saJlyoes da
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OEA So que 0 Brasil (pOl rneio de Araujo Castro), se pos contra as provas que a

Venezuela apresentoll, com tambem era contra qualqucr sanyao que fosse dada a Cuba de

ridel Castro, fonalecendo as principios de autodeterminayao dos povos e a politica de nao

intcrvcllyao. Urn outro l:'1toque demonstrou as falhas da PEl, foi no ambito hemisferico que

contrapos Brasil e EUA, na qual houve uma violenta repressao a manifestantes anti ~

americanos na zona do Canal do Panama. Mcsmo com uma nota oficial do itamaraty para 0

apaio de se levar este impasse ocorrido no Panama para a Agenda do Conselho de

Seguranya, 0 Brasil apenas manifestou llma "forte preocupayao", pela incidente ocorrido.

Esta atitude infeliz, levol! as EUA a rejeitar a participayao da delegayao brasileira

na Comissao que seria fonnada para investigar 0 caso panameno, mesmo dianle das

manifestay5es mexicanas pela inclusao do Brasil. Os ultimos moment os da PEl ocorreram

na participayao do Brasil, na Confer€mcia dos Paises em Desenvolvimento, realiza.do ern

maryO de 1964 em Genebra, aonde meses depois, esta mesma Conferencia, deu origem a
Conferencia das Nayoes Vnidas para 0 Comercio e Descnvolvimento, (a UNCTAD) que se

tornou um orgao pennanente da ONU. 0 chanceler AralJjo Castro, em um discurso

ehamado "Comereio lnternacional e Desenvolvimento", propos a refarma do GATT, e a

criayao de uma '" frente terceiromundista pelo desenvolvimento"(VIZENTlNi. 1995,289)

Tanto que 0 Brasil, ainda conseguiu se deslacar frente aos trabalhos preparatorios da

UNCT AD c do Grupo dos 77, na qual defendia Aral\jo, "a construyao de uma nova ordem

para 0 campo do comercio internacional" (Vizentini. Paulo. 1994, p. 289). Ap6s 0

assassinalo de Kennedy, as dircitas militares acirravam rapidamente os pianos de

prcparayao do golpe, em meio a crescente crise popular. Tanlo que em janeiro de 1964,

Goulart, enviou uma remessa de lucros para 0 exterior, e 0 ltamaraty renovou 0 Acordo

Militar com os EVA, casu Fosse necessaria uma intervenyao no pais.

A ClA, agia no pais em t:.wor dos conspiradores intemos, e 0 governo norte ~

americano negociava apenas com os governadores de posiyao, nao respeitando 0 governo

federal. Joao Goulart, se viu cada vez mais imobilizado, principalmente apos a realizay,10

de urn protesto que ticou conhecido como a "Mareha das Familias com Deus peJa

Liberdade", deram "sinal vcrdc"para 0 go\pe de 3 [ de maryo de 1964. A facilidade deste

go\pe foi tao grande, que fez os EUA, desanicularem a Operayao "Brother Sam", que veio
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como ajuda militar aos goipistas, foi desarticulada ainda em alto - mar. Com i550, pUTlha-sc

lllll fim ao periodo do regime populista e conseqi1entemenIC, da Politica EXlerna

lndepcndente.



CAPiTULO 4 - 0 POS- GOLPE I)E 1964 E 0 FIM I)A PEl

As conspirayoes para a trama do Golpe Militar de 1964, se inieiau logo apos 0

embargo do govemo de Joao Goulart. Segundo relatos hist6ricos, a dCITubada da gestao

Goulart se deu par via de uma "especie de conspira~ao pllblica"(CH1AVENATO. 1994, p.

41), sendo que as forr;as de direita conspiravam "abertamente", apclalldo meSilla, para a

ajuda de govern os eSlrangeiros, senda que 0 principal aliado foi mesmo os EUA 0

primeiro clemento que apcloll "aber1alllcntc" par csta "ajuda externa", foi 0 governador

Carlos Lacerda, que em entrcviSla a umjornai americana (0 I.osAllgeles Times), pediu que

o governa dos EUA, intervisse militanncnte no Brasil, alegando que 0 govemo Goulart era

conduzido par ideologias comunistas, sendo que 0 mesmo exemplo, foi seguido par outras

personalidades, como Jillio Mesquita Filho, que era diretor do jomal "Estado de Sao

Paulo"

Embora os jomais brasileiros pedissem pel a interven~ao norte - americana no pais,

esta intervelu;:ao jit vi!lha ocorrendo it muito tempo, por meio da CIA e do Departamento de

Estado A intromissao intema americana vinha desde 0 inicio do govcrno Goulan, sendo

que em 1961, os EUA aplicaram 108 milhoes de d6lares no pais, que formam caindo

drasticamentc para US$ 69 tlliihoes em 1962, e chegou a US$ 30 milhoes em 1963. Para

uma economia tOlalmente dependelllc, foi urn golpe mortal. Com isso, () indice

inflaciomi.rio aumentou, e dell margem aos argumentos norte - americanos para denunciar

o "dcscaso economico" do governo Goulan. Com a politica bipolar ou da Guerra Fria, os

conceilos a respeilo da seguranya nacional e hemisfcrica, injetaram as principios da

conspirayao.

A ESG (Escola Superior de Guerra), acreditava que 0 Brasil, estava amear;:ado na

sua seguranr;:a nacional, tanto que os milirares priorizaram 0 combate aos movimcmos de

esquerda, pois estes eram incentivados pela URSS, que poderiam tomar 0 poder das nar;:oes

do Terceiro Mundo, e assim con'luistar rapidamente 0 mundo. Sentindo uma falta de apoio

mais arnpia da CIA, a entao general Castelo Branco, distribuiu entre os oficiais do

exercito, lima "carta especial e reservada", na qual indicava as posir;:oes que os militares

precisariam tomar, pais denunciava 0 "perigo vermelho, ( ...), afirmando que as for~as



41

armadas nao deveriam sub meter a Na~ao ao cOlllllnismo de Moscou, po is ista, si, C que Ii:

antipatria, antina~ao e antipovo" (CHIA VENA TO, Jlllio. 1994, p ..42). Entao, a

conspirayao ja nao era a mcsma. Ela tinha se tornado pllblica, principaimentc entre as

elites, que tomaram eSlas "aspirayocs publicas", como se fasse 0 desejo de tada uma

popuiuyao. Com tudo, 0 gelpe de 64 foi desencadeado e feiro "na hora cerIa", e segundo a

amilise do proprio general Geibel)' do Couto c Silva, "1961 foi lim dcsastre para 0

Exercito. Nos dccidilllos (em 1964), que so Icntariamos derrubarGoulart, quando a opiniao

publica estivesse claramentc a 110550 filVOr" (CI-IIAVENATO. 1994. p. 42.)

4.1 - ASPECTOS INTERNOS DO POS - GOLPE E A POSSE DO
GENERAL CATELO BRAl\lCO

Com 0 desmcmbramento da operayao "Brother Sam" promovidtl pelos EUA e a

derrubada do governo Goulart (sendo que 0 meSJ1\O nao renunciou), caraclerizada pela sua

fuga ate 0 Rio Grande do Sui, e de lit para 0 Uruguai), na qual Goulart por meio desla

alitude, queria "evilar 0 detTalllamento de sanguc na defesa de seu mandalo"( VIZENTINE

1994, p.290). As fon;:as golpistas, se puseram cm mareha ale Minas Gerais, tendo esla

"for((a" deseneadeada, por desencontros queoeorrcram, denlro do proprio govern a golpista.

o Congresso, empossou rapidamente a Depulado Ranieri MazziJi, para assumir a

presidencia, mesilla sabendo que nao houvc uma renuneia orieial por parte do presidente e

que eSle, ainda se enconlrnva no pais

A ajuda "extra", dada pelo governo none - americana contra 0 go verno de Goulart,

era atrnves dos sellS "inveslimentos", que incluiam a "co01pra" de militares, e envio de

lecnieos amerieanos, que fiscalizavam a chcgada clandeslina de armas, que apoiariam a

operayao "l1rollter Sam" Com 0 tim desia "opera((ao"(a do Hrullicr Sam), os militares

procurarnm desencadear varios oulros golpes, ale 0 afaslamento total das lideran~as eivis,

que culminou com a posse do entao general Humberto de Alenear Castelo Branco, i

presidencia.
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Sua escolha, foi realizada de forma indireta, passando por cima da linha

constitucional, scndo que a posse de Castelo foi legitimada pelo famosa Ala Institucional nO

I, scndo que foi decretada quatro dias antes da sua posse em 7 de ahfil de 1964.0 Al nO I,

estabclccia que 0 presidente em exerdcio, poderia reformular a Constiruiyao de 1946

displlsendo - se tambem, a mudar as leis sabre as mais diversos assuntos da referida

Constituiyao, conforme Miriam Beeho e Patricia Smick descreveram : "0 Presidente da

Republica podcria remeter ao Congresso sugestoes para a reforma tia Constituiyao de 1946

e leis sabre qualqucr assunto, inclusive para criar au aumentar as despcsas jJllblicas, as

investigayoes do process os legais com relayao a crimes contra 0 Estado ou sua propriedade,

bem como a sua ordem politica e social, poderiam ser instaurados contra individuos ou

coletivamente ( ...) sem revisao judicial."

Os decretos do Al5 (Ato lnstitucional nO 5), foi acompanhada pcb repressao

politica, sendo que governadores eleitos tiveram sells direitos cassados e foram depostos

dos cargos. Nao so governadores perderam os seus cargos, como os pariamentares e

representantes da sociedade civil, tam bern 0 perderam. Jornais, radios, universidades e a

propria UNE ( Uniao Nacional do Estudantes), tiveram sllas sedes destruidas e ocupadas,

alcm das pris6es, torturas e "desaparecimentos" de lideranyas operarias,camponesas e

estudantis. Com 0 temor a perpetuayao do regime militar, alguns lideres civis organizavam

movimentos de protestos contra a militarizayao do pais, em 1964

Surgiam, divergcncias nas proprias FOfyas Ammdas, fortalecendo 0 nucleo de

liberais e trabalhistas que se organizavam em oposiyao ao govern a militar. Mesillo corn 0

crescimento do 11l0vimento de oposiyao, vindo das mais difcrcntes categorias da sociedade

civil brasileira, nao conseguiu impedir 0 "prenuncio dos anos de terror" que 0 regime

militar iria instaurar, COIllO 0 inicio it cayada desenfreada aos comunistas e sues partidos

Pos fim t.ambem ao partidos politicos (apos a viloria de uma oposiy3.o nas eleiy5es estaduais

de 1966, no antigo Estado da Guanabara (atual Rio de Janeiro) e em Minas Gerais), sendo

instiluido apenas dois partidos: a ARENA (Alianya Renovadora Nacional), e 0 !vIDB

(Movimento Democnltico Brasileiro), sendo este t'iltimo, um partido de oposiyao restrito, e

composto por elementos da ala esquerda como 0 PSD, do PTB (Partido Trabalhista
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Brasilciro) e PSI' (Partido Social Popular), alom de alguns grupos menores (scnda que

alguns dcles foram colocados na clandestinidade, como par exemplo 0 PCB).

A reformula~ao da Constiluivao de 1946, atraves do Ata lnstitucional nO 3 de 5 de

fevereiro de 1966, fez 0 estabelecimento das "eleiyoes indiretas" e propunha a

inslitucionaliza~o do sistema, lanto que 0 govcrno instituiu 0 Al - 4, convocando 0

Congresso nllma sessao exlraordinaria, para aprovar 0 novo contexto constitucionaL Na

inluicao de aumentar 0 poder Executivo, 0 governo institl/ill a Cala de 1967, na qual

limilava a autonomia dos Estados, ccntralizando a estrutura das tomadas de decisoes, e

enfraquecendo 0 principia federalista.lsto, facilitaria para 0" novo go verno", atuar contra

os "inimigos internos", e estender a Lei de Seguranya Naciollal e de Imprcnsa" Este

periodo militar, iria ainda se cstcndcr por "novas golpes" contra as libcrdades civis, e

contm toda diah!tiea que a PEl, tinha instaumdo no curto periodo em que atuou.

Logo apos 0 "golpe", e os "golpcs sobre gal pes", como do asscnhOffimento das

Forcas Annadas ao poder, dasativando 0 podcr politico de muitas liderallyas civis

tradicionais, alE!mda posse 'indireta"de Castelo Branco, formam colocados como Ministros

os pro - EUA, Otavio Gouveia de Bulhoes, e Roberto Campos, 0 Bob Fields (apelido dado

pelos nacionalistas). A primeira medida do novo governa, fai a revogayao da Lei de

Contra Ie de Remessa de Lucras, que sendo um pacote de medidas cconomicas, procurou

canter a inflacao, cOllar as gastos publicos, rcduzir a emissao de moedas, e comprimir as

salarios e 0 eredilo.

Realizaram tambem, tim "acordo de desencampacao" feito as mineradoras

americanas I-Ianna e Amfort de energia eletrica, na qual promulgaram tlma lei que dava

garanlias do investimento a estas e oulras empresas estrangeiras. 0 govemo norte -

americana, como uma forma de "retrihuici'io", ao lao esperado golpe, liberol! milhoes de

d61ares ao govemo militar, que estavam bloqueados desde a era Goulart. alraves de

organizacoes financeiras que mantinha sob contrale como 0 BID (Banco Interamericano de

Desenvolvimento), USAID (Agencia dos ESlados Unidos para 0 Desenvolvimcnto

lntemacional), e ALPRO (Alianya para 0 Progesso).
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Com isso, em 1965,0 Fi'vUe 0 Banco Mundial t<llllbem passaram a liberar reCLlfSOS

IllCSnlQ sen do madestas, mas que permitiram estabilizar as finan~as, em bora 0 Pais,

passasse por lima forte recessao inlerna, aliada ao desmembramenlo de partidos, sindicalos

e movimcnto populares 0 Brasil "recuperava a confianca da comunidade financeira

internacional".(V1ZENTINI, Paulo. 2003, p.41)

4.2- ASPECTOS GERAIS DA POLITICA EXTERN A POS - GOLPE - A
GESTAO CASTELO BRANCO EO DESMANTELAMENTO DA PEl

Com a ascensao it presidencia, 0 general Castelo Sf,UICO, junto com 0 sell ministro

de Relacoes Exteriores, Vasco Leitao Cunha, desmantelaram os principios da PEl, que era

regida pelo nacionalismo, base da industriali7...aI;ao brasileira, ideais da orA de Juscelino

Kubitschek, e na aulonomia cia politica extern a em meiD ao conflito bipolar e frente a

influencia norte - americana na America Latina. Suhstitui 0 embaixador brasileiro em

Washington, nomeando Juracy Magalhaes, como 0 mesmo afirmoll ao tamar posse: "por

em contato com 0 govemo dos EVA um rcpresenlanle do Brasil em condiyoes de bem

interpretar a atual politica brasileira". (Brasil, rvffiE. Tcxtos e Dec1arar;:oes Sobre Politica

Externa. (Entrevista Coletiva de Vasco LeiLia Cunha, 9 de abril de 1964).(CERVO.! 994, P

322).

A PEl, na concepyao do novo governo, era ineficiente, face a realidade bipolar,

sen do considerada uma politica de cunho nelltralisk1, scndo que na~ era interessante para 0

Brasil, pais como descreveu Amado Cervo e Clodoaldo Bueno: "que na~ servia a urn pais

exlremamente ativo como 0 Brasil; contra 0 nacionalismo prejudicial; que afugenta\J. 0

capilal cstmngeiro (...) contra 1.\ ruptum dos la~os afelivos c politicos de Portugal e 0

Ocidcnte, em nome do alllicoionialismo." (Discurso de Castelo Branco aos forrnandos do

1nstituto Rio Branco em 31 de julho de 1964).

Meslllo diante destas novas direlrizes da polilica bipolar, Castelo Branco ti!lha

pretensoes de recllperar 0 "tradicionalismo" da politica extcllla brasilcira, que foi tanto

evocada pel0 Barao do Rio Branco, e lcgada nos pedodos de Vargas e Quadros, que

procuraram tomar a polltica cxtema "lim instrumento do poder a serviyo prioritiuio do

interesse nacional (...)"(CERVO. p. 336, 1994). Contudo, 0 governo de Castelo Branco,
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passoll il receber criticas, principalmenle da imprensa, que criticava negalivamente a

"ocidentaliz..'u;ao" das Fon;:as Armadas, que estavam subordinadas aos interesses norte -

americanos, c do descontentamento das classes medias c empresarias a desn3cionaiizacao

da cconomia e da forte recessao.

A radicalizacyao do regime mililar, descrcdcbilizou a imagem do Pais no exterior,

com subordinal;ao da sua propria politica exlerna. Isto, fez a Venezuela romper as relayoes

diplomaticas com 0 Brasil, provocou exigencias pOl' pane da Europa para 0 Pais reparar

"certos equivocos" de sua poUtieR exterior.

4.3 - AS NOVAS DIRETRIZES DA POLITICA DEPOIS DA PEl

Os novos fumos que roram dados a extinta PEl, foram elaborados em Ires principios

devidamcnle enunciados, que prcvaleceram entre os periodos de 1964 it 1967, sob {ISvistas

norte - americanas lais como: " a bipolarislllo, em que as Fon;:as Annadas passariam a

desempenhar a papel da policia, caso perceba a cxistencia de "inimigos internos", adolando

as caracteristicas da seguranca coletiva, do oeidel/tali.wl/o, da interdependencia, e da

aberlllrn economica com os EUA evitando assim, as perigos da ideologia cOlllunista, e a

inseryao do Brasil e da America Latina na geopoiitica dos EUA; a abertum ao capital

estrangeiro, decorrida das equivocayoes dos partidos de direita do Pais, oferecendo

condiyoes de liberdade ao capital eSlrangeiro, induzido por Castelo Branco na finalidade do

"desenvolvimento pelo livre jogo do mercado, sem Estado e sem fTonteiras" (Textos e

Oeclarayoes do MRE. CERVO. 1994, p. 333); e a cOl/trodiyoo. entre 0 universalismo e 0

nacionalismo, que era um descompasso das dirctrizes ideologicas e do realismo da politica

internacional." (CERYO. 1992, p.334).

So que as resultados de todas estas direlrizes, nao duraram muito tempo, nao

chegando a tender as reais necessidades nacionais. pais a Brasil, contava com 1l11llimitado

poder de sua politica extema. 0 cenario intcrnacional presenciava um certo

enfraqllccimenlo do sistema Leste - Oeste, em que as duas superpotcncias mantinham

dialogos no campo 1l1ilitar, sobre desarmamcnto parcial e controle das armas, c na politica

pam coopera~ao e entendimcnto em rel.Wil0 ao campo economico, acentuando 0 conH~rcio

bilateral, preservando tambcm os sells proprios intcresses diante de terceiros (podendo ser
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Estados au naa). Diante deS1C "dialogo" entre as do is bloeos, os paises subdesenvolvidos

comCyaram a se qucixar da minguada ajuda intcrnacionat, que alent de pOllea era lIsada

com uma forma de dominayao politica, sendo lIsadas par ••prejudicar 0 comercio dos

mesmos

Estas reclamac;oes, chegaram a ONU, at raves cia Canfereneia das Nac;oes Unidas

para Comcrcio e 0 Descnvolvimento (UNCTAD), sendo realiz.:lda pela primeifa vez em

Genebra, realizada em 23 de marvo alS dejunho de 1964, contando com a prcscntya de 123

Estados, senda que "deslocava -se 0 eixo gravitacional do sistema internacional, no que

dizia respeito aos interesses dos povos CIll vias de desenvolvimento, de Lcste - Oeste para

Norte - SuI." (CERVO 1994, p355)

MeSilla calcada na tendencia ocidcntalista e bipolar, a politica exteOla de Castelo

Branco, nao era completamente voltada para os {ais lendencias. Percebendo que 0 Brasil ja

possllia 0 maior parque industrial da America Latina, e que as exporta~ocs brasileiras

soft-iam inumeras barreiras imposlas pelos paises desenvolvidos, e que nao havia garantias

do mercado intcrnacional para 0 pre~o dos produtos primarios, Castelo voltOlI a politica

extcOla ao interesse nacional. Como definiu 0 ministro Vasco LeiL.1.oCunha, 0 Brasil

objctivava dois objetivos: rccolocar 0 Brasil no quadro das rela~oes prioritilrias com 0

Ocidente, e ampliara 0 mercado para os produtos de exportayuo do Brasi1."(Textos e

Deciarnl'oes do MRE. CERVO. 1994, p.340).

Na questilo do campo rcalista universal, 0 Brasil sc oricl1lOu em Ires condilYoes

basicas

a) Atllac:;:ao brasileira nos orgaos multilaterais nao - regionais na UNCTAD, no

GATT, ONU e Conferencia do Desannal1lento~

b) Fortalecimento das investidas com os paises do Leste Europeu e:

c) Cantatas com a Africa Subsaarica;

Com relayao a UNCTAD e ao GATT, foi defendida a doutrina da " segurany3

economica colctiva, que alribuia it comunidade internacional, a responsabilidade pel a
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dcsenvolvimento dos povos atrasados, tl ser impulsionada pela rcfamm do comercio

internacional." (CERYO. 1994, p.340).O Brasil leve inlensa participayao junto a
UNCTAD, procurando ser influente no conjunto das decisoes favoraveis tanto para 0

Brasil, como para todo 0 Tcrceiro Mundo, visando a promoyao comcrciaJ, a exportayao de

produlos manufhturados, legisluyoes do GATT e prcfcrencias eamereiais. Tambem, nn

Con/ereneia do Dcsannamcnto que se rcalizOll em Gcnebra, a diplomacia brasileira leve

uma nata vel participayao, se lixando em dois pontcs: as grandes palencias deveriam eriar

politicas concrctas de desarmamento, e eriar uma especie de "fuodo", destinada a captar

reclIrsos feilas por lais medidas, para promoyao do descnvolvimcnto.

Com 0 Lcste Europcu, foram rcstabelecidos os contatos, que ficaram estremccidas

com 0 regime militar. 0 Brasil, queria pussar da fase de contato puramente comercial, tanto

que restabeleccu as rela((ocs bilaterais, reativando por excmplo a Coleste, e recriando as

comissoes mistas, tanto que foi enviado para a URSS, 0 ministro de planejamento Roberto

Campos, em setembro de 1965, para 0 fcchamento de acordos. Com relat;:ao it Africa, a

politica exlema de Castelo Branco procl/rou amp liar 0 mercado das exportacoes brasileiras,

procllrando nao "abalar" sua "grande amizade", com Portugal, que via com descontianca

cstas novas relacoes afro - brasileiras

Com preparativos dcsde 1964, to; enviada a Africa Ocidcntal em 1965, a primeira

missao comcrcial que durau de maio ate junho, scndo que foram visitados Nigeria,

Camaroes, Senegal, Costa do Marfim e Liberia. 0 marco da politica cxlerna com a Africa,

vcio com a visita do presidcnte do Senegal Leopold Senghor 300 Brasil em sctembro de

1964, na qual empreendeu uma efetiva base da politica extema bmsileira com a politiea

africana, registrando um aumcnto significativo do comercio com 0 Continellte.

4.4- A PEl LEVOU AO GOLPE DE 1964?

o desenvolvimento extraordilHirio de lima politica extema independente, que

comeyoll em 1958 com 0 lan~amento da OPA de JK, e que veio a se desenvolver na

Politica Externa lndependente ou PEl, posta em pnltica por Afonso Arinos de Melo e San

Tiago Dantas, procurou resultar e "levar lima contribuicao crescente, dcntro de suas fOf(;as

e possibilidades, a constru~ao de uma ordem internacional, paciflc.1 e justa." (OANTAS,
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1961, p.14). Como a OPA, apenas se c..'l.mclcrizQu de forma mals "regionalizanlc" (aluando

apenas no contexto hemisrerico da America Latina), a "PEl tenlou nlundializil-Ja"

(RODRIGUES. 1966, p.?l). Entrctanto, quando 0 Brasil dell demonstrayoes que paderia

emergir como "uma palencia industrial do chamado mundo subdesenvolvido"

(CI-IIAVENATO. 1994, p.59), os EUA sc sentiram de alguma forma, "amea((ados", com

rclnyi'io it sua poiitica de innuencia geopolitica na America Latina. Tanto, que apos 0

succsso da Rcvoluyao de Cuba (1959), a presenya "Yankee" no Continentc, vinha senda

combatida, tanto no plano ideol6gico, como no plano prdtico. como por exemplo 0 envio de

armas c revolucion{lrios (vindos em sua maioria de Cuba), para suprir alguns "focos

rebeldes", que surgiam no Continente.

Na questao cia Brasil, devido principalmente ao sell potencial lisico e economico,

popularizayao dos particlos de esqucrda e dos anllllcios das reformas socials, as EUA

interviu como pode, no contexto interno brasileiro, sendo que a Bmsil foi 0 principal alva

cia politica de intervenyao norte -americana. Temia -se que a Brasil sc lornasse uma "Nova

Cllba", sendo que as efeitos de uma "nova revoluyao socialista" ,traria nao so uma grande

e perigosa "influencia" para a America Latina, como poria "par term" a zona de influencia

dos EUA. A situat;ao da politica bipolar, favoreceu a vitoria da politica de intervenyao norte

- americana no continente latino, fazendo com que ate a URSS, reconhece-se 0 direito

none - americano de contrale da America L1tina.

Este controle dos EUA, favoreceu a doutrina de seguranya da geopolitica cia ESG,

assessorada pelo general GolbelY, sendo uma das raizcs, que desencadeou 0 Golpe de 64.

Apoiados na "dcsculpa" cia Douirina de Seguranya Nacional, os EUA, fizeram vitrias

interferencia na politica brasileira, que reOelia a sua politica cconomica c estrategica,

configurando numa geopolitica, para a America do Sui" Uma da figuras mais sombrias que

articularam 0 Golpe de 64, fai 0 cmbaixndor norte - mncricano Lincoln Gordon, sendo que

sua participa9uo ficou bem evidenciada nos relatorios que esle enviava semanalmente aos

EUA, bem no auge da crise do govemo de Joao Goulart.

Em lUll dos seus relat6rios, Gordon procurava tranq(iilizar 0 Departamento de

Estado none - <Imericano, quanta it necessiclade de lima inlervenyaO militar ou envio de

armas para 0 Brasil, afinnando "que seria um erro politico 0 envio das mesmas , 0 que
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revelaria uma indica~ao clara do apoia dos EUA ao golpe militar. Entao 0 caso seria

analisado na medida em que a situayao interna brasileira se desenvolver. 0 maior passo ja

dado pela politica exterior brasilcira como foi 0 caso da PEl, que levou 0 Brasil a se auto -

determinar tanto em sua polltica exterior como em suas relar;:oes diplonuiticas (ern especial

com 0 Lesle Europcu). Portanto, a PEl argull1cntou motivos para os principlos da

articulayao do Golpe Nlililar de 1964, na qual os EUA, em face da Guerra Fria, temia

perder lima de suas 111aisimportantes zonas de influcncia, no casa a AtlH!rica Latina ( A

Europa Ocidcntal se consist!a na principal zona de innuencia americana)

Em troea da subordinaQao brasileim a Washington, 0 Brasil chegol! a romper as

relm;:oes com Cuba cm 1964, "nllm gesto carregado de simbolismo, mostrando quc 0 pais,

eliminava qualquer traco esquerdista de sua politica"( ...) rcgredindo para Ullla alianya

alltomatictl com as EUA, c para uma diplomacia de ambito hcmisferico c bilateral"

(VIZENTLN12003,pAI ).



50

CONCLusAo

A politica que domina 0 ceml.rio tanto interno como externo do Brasil entre 1945-

1964, baseava - se no apeJo direto das rnassas populares urbanas, na propaganda

nacionalista, e atraves da proll1oyao da industrializayiio por meio do capilal estrangeiro, e

pcJa crise imposta ao cenario intemacional entre EUA e URSS, por meio da "Guerra Fria"

No allo de 1945, 0 EUA iam rapidamente recliperando it sua hegemonia mundial, e

proeurol! lanyar alianyas "anti - comuniSIRS", sabre a Europa Ocidental, America Latina, e

ale mcsmo na Asia. Depois de ter sido 11m "aliado especial" dos EUA na Segunda Grande

Guerra, 0 alinhamcnto automillico do Brasil com os EUA s6 aumCniOll, principal mente

dcvido ao plano americana baseado na "doulrina da seguranya hemisfCrica", impuisionada

pelo aT1li- comunismo da Guerra Fria

A participa<;ao brasileira na cOllstituiyao da ONU, teve importante peso para a

diplomacia brasileira (apesar de total mente guiado pel a 16gica norte -americana), mesmo

que este, mio tenha conseguindo 0 tao sonhado lugar de membra - permanenle na citada

Organizayao. Com entrada cia gestilo de Eurico Gaspar Dutra, este manda "ca<;ar" os

direitos eonstitucionais, tanto que em nome da lutu contra 0 eomunismo, Dutra rompe

relayoes com URSS, e mallda feellar 0 partido do PCB, hem como a cassayao de seus

parlamenlares. Com a entrada da era dos govern os populistas, Vargas volta ao poeler

baseanda sua poliriea na lula pel os "interesscs nacionais", eunhadu na burganha naeional

Com a oposiyao dos cOllscrvadores (arientados diretamente pelos EUA) e as crises

internas, Vargas se suicida, levando a politic.1 externa a lim serio retrocesso, principulinente

apos a breve gestao do sucessor Cafe Filho, que se alinhou novamente nas clirelrizcs norte-

americanas, com abandono momclHaneo do projeto de desenvolvimcnto econornico. A

ascensao de JK em 1956, privilegiou 0 desenvolvimcnlo interno, sendo que 0 seu principal

feito para a politica extcrna brasileira foi a OPA, cujo objetivo era diminuir 0

subdesenvolvimenlo dos paises latino - amcricanos, servindo como urn questionamento it

ajuda economica escassa vinda do governo americana para 0 Conlinente. Na presidencia de

Janio Quadros, leve - se 0 maior clesenvolvimenlO que a politica externa brasileira ja
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experimentou, conhecida como Polilica Externa Independente Sob a dire~ao de Afonso

Arinos e San Tiago Danlas, a PEl trouxe profundas modifica~6es das prioridades do

relacionamento externo, como mudancas das reluvoes diploml1ticas com paises

subdesenvolvidos na America Latina, Africa c Asia, bern como uma maior aproximayao

com as paises socialislas. Esta nova base diplol1uitica adotada reJa PEl, visava para 0

Brasil, a busca de novos nlnlOS ao comercia exterior, e principalrnente dar aO Pais, uma

postura mais independentc com rclaCao a polltica hegcmonica dominante dos EUA. Corn a

rcnlillcia de Quadros, Goulart procurou continuar esta mesilla PEl, mas 0 cenario interno c

cxtcmo na~ foi propicio ao sell govemo.

Os efeitos do "problema cubano", que ainda soavam como urn "grito de liberdade"

na Americ.:1. Latina contra a opressao americana, cOllle~aram a preocupar as "Yankees",

principalmente vollando estas mesmas "preocllpa~oes" com rcla~ao ao Brasil. 0

cresci menta das alas de esqllerda no govemo Goulart, preocupava nao 56 os EUA, como

tambem a elite nacional, militares e tambem "apavorou" a c1asse media. A atua9iio do enta~

embaixador dos EUA no Brasil Lincoln Gordon, fai marcante para 0 periodo pre - golpe,

pais esle mantinha Washington infonnado de tudo que ocoITia nos bastidares do governo

brasileiro, bem como foi articulador do Golpc,junto com os militares.

A participay.io norte - americana foi I,io evidente no desfecho do "Golpe de 64", e

prova disto, foi a "Opera9ao Brother Sam", qlJe visava apoiar os golpistas com uma

esquadra naval, caso houvesse uma guerra civil no Pais. 0 sucesso desle golpe militar,

Icrminou por encerrar a PEl, bem como 0 periodo dos govern os populares, contando

novamente com 0 mesmo alinhamento aUlomatico dos periodos anleriores (s6 que desta

VOZ, baseado pela DoutTifla de Seguranr;;a l-IemisHhica Anti - Comunista), e implantando no

Brasil, a periada mais "negro" da hist6ria brasileira, como fai a casa da Ditadura Militar.
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GLossARIO m: SIGLAS

COMISSAO TECNICO MISTA BRASIL - EUA
ATO ISTITUCIONAL
ALiANCA PARA 0 PROGRESSO
ASSOCI ACAO Al'VIERlCANA DE LlVRE PROGRESSO
BANCO NACIONAL DE RECONSTRUCAO E

DESENVOLVIMENTO
CEPAL COMISSAO ECONOMICA PARA AMERICA LATINA
ESG ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA
EXIMBANK EXPORT ~ IMPORT BANK
GATT ACORDO GERAL DE TARJFAS ADUANEIRAS E
COMERCIO
MRE
ONU
OPA
PCB
PEl
PSD
PTB
RDA
TlAR
UDN

MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
ORGANIZACOES DADS NACOES UNIDAS
OPERACAO PAN - AMERICANA
PARTIDO COMUNIST A BRASILEI RO
POLiTICA EXTERNA INDEPENDENTE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
REPUBLICA DEMOCIl.ATICA ALEMA
TRAT ADO DE ASSISTENCIA REciPROCA
UNIAO DEMOCRATICA NACIONAL



L1STA DE PRESIDENTES (1946-1964)

1. 1946 - 1950- EURICO GASPAR DUTRA

2. 1951- 1954- GETULIO VARGAS (SEGUNDA GESTAO)

3.1954 - 1956- CAFE FILHO

4. 1956- 1961- JUSCELINO KUBITSCHECK

5.1961- 1961-JAN10QUADROS

6. 1961 - 1963- JOAO GOULART

7. 1964 - 1967- CASTELO BRANCO (GOVER NO M1LiTAR)
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L1STA DE CHANCELERES DO MRE (1946-1964)

I - JOAO NEVES DA FONTOURA (31/0111946 - 11/1211946)

2 - RAUL FERNANDES (1211211946 - 31/0 111951)

3 - JOAO NEVES DA FONTOURA (0 1/0211951 - 30/06/1953)

4 - VICENTE RAO (0 1107/[953 - 25/0811954)

5 - RAUL FERNANDES (26/08/1954 - 11111/1955)

6 - JOSE CARLOS DE MACEDO SOARES (1211111955 - 03/0711958)

7 - FRANClSCO DE NEGRAO DE LIMA (04/07/1958 - 0910811959)

8 - HORAClO LA FER (LO/O L811959 - 31/0111961)

9 - AFONSO ARINOS DE MELLO FRANCO (0 1/0211961 - 10/09/1961)

10 - FRANCISCO C. DE SAN TIAGO DANTAS (11/09/1961 - 1510711962)

II - AFONSO ARINOS DE MELLO FRANCO - SEGUNDA GESTAO
(1610711962 - 17109/1962)

12 - HERMES LIMA (18/0911962 - 18106/1963)

13 - EVANDRO CAVALCANTE L1NS E SILVA (1910611963 - 20/0811963)

14 - mAO AUGUSTO DE ARAUJO CASTRO (21/0811963 - 0310411964)

15 - VASCO TRJSTAO LEITAO DA CUNJ-JA (04104/1964 - 16101/1966)
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