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Resumo 

O objetivo desta monografia de conclusão de curso é investigar os componentes 

essenciais que explicam as profundas transformações no comportamento e no 

discurso diplomático brasileiro com relação a Argentina durante os governos JK, 

Jânio Quadros, João Goulart e Castelo Branco. Busca-se compreender, 

adicionalmente, as consequências futuras dessas transformações para o 

relacionamento bilateral. Para tanto, são explorados conceitos e fatores da política 

interna e externa capazes de influenciar o processo decisório do Ministério das 

Relações Exteriores.  
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Introdução 

O Tema, a Tese e a Relevância 

 

Esta pesquisa tem como objetivo oferecer uma visão pormenorizada das 

dinâmicas políticas, econômicas e sociais internas do Brasil, bem como apresentar 

o panorama geral dos fatos relevantes da política internacional que, conjuntamente, 

influenciaram o comportamento e o discurso diplomático brasileiro com relação à 

Argentina e que, por extensão, também repercutiram nas relações Brasil-Argentina 

entre os anos de 1956 e 1967. Nesse sentido, busca-se determinar, o que este 

período significou, bem como qual foi a sua herança, se é que houve alguma, para 

a relação entre os dois países. 

Sobre a relevância desse assunto, deve-se considerar a importância que, no 

Sistema Internacional, a Argentina assume para o Brasil e vice-versa. Afinal de 

contas, historicamente, os dois países assumiram os papéis de grandes contendores 

na busca pela hegemonia regional na América do Sul (SARAIVA, M. G., 2012). 

Portanto, analogamente, é relevante compreender a interação entre os dois, bem 

como o discurso e a prática diplomática brasileira no tratar com o vizinho, dado 

que, esse conhecimento, tem o potencial de informar e influir no processo decisório 

que atualiza a dinâmica bilateral. No mais, entende-se que o período histórico 

escolhido é significativo e digno de estudo, pois então ocorreram transformações 

de grande monta na dinâmica entre os dois Estados situados espacialmente e 

politicamente na Bacia do Prata (DORATIOTO, 2014). 

Para fazer sentido das motivações por trás da escolha dos governos JK, 

Quadros, Goulart e Castelo, é preciso, em primeiro lugar, observar as linhas mestras 

de continuidade e ruptura no comportamento e no discurso diplomático brasileiro 

com relação à Argentina. O foco se dá nesses dois pontos, pois, de fato, “Muitas 

vezes – em especial em política externa – a ação é o discurso e este é a ação” 

(SANTOS, 2014, p. 29) e é através dele(s) que é possível mostrar a dimensão das 

transformações no tratamento bilateral.  

Adicionalmente, como dito, é abordada a evolução da política doméstica 

brasileira e da política externa brasileira de modo amplo, pois ambos são insumos 

que fomentam as transformações dos discursos e práticas diplomáticas. Há ainda a 



vantagem de que, esmiuçar estes detalhes, tem um apelo democratizante, já que 

torna o texto mais acessível ao público geral e não somente aos iniciados no estudo 

da História Diplomática do Brasil.  

De todo modo, começando pelo início, se aceito o raciocínio do acadêmico 

e especialista em Política Externa, Matias Spektor, fica evidente que, desde meados 

do século XIX até meados da quarta década do século XX, se decidiu pautar a 

relação bilateral a partir de uma lógica estratégica preventiva. Nessa primeira fase, 

de aproximadamente cem anos duração e que começou a partir da herança 

intelectual deixada pelo Visconde do Rio Branco, a prática do governo brasileiro 

era a de reduzir a ameaça do vizinho platino através do discurso amigável e através 

da cooperação, embora esta sempre retida pela desconfiança (SPEKTOR, 2002). 

Isso mudou com o advento do governo Dutra. Havia temor sobre as reais 

intenções da administração peronista e considerava-se, portanto, impossível a 

manutenção da já centenária estratégia diplomática anterior. De todo modo, a 

reversão, que veio com a adoção de uma “diplomacia da obstrução”, apelido 

concedido diante do empenho brasileiro em conter os impulsos expansionistas da 

política externa argentina, foi superada em um espaço de tempo inferior à 10 anos. 

Em 1956, com a ascensão de Juscelino Kubitschek ao cargo de presidente da 

República do Brasil, o lugar da Argentina no arco da política externa brasileira 

voltou a cambiar (SPEKTOR, 2002). 

Esse fato isolado já denota, em certa medida, a relevância do período 

contemplado na monografia. Afinal, foi então que, segundo Spektor, se recuperou 

uma tradição da diplomacia brasileira. Em outras palavras, a partir de então, teria 

havido um retorno a antiga lógica cooperativa-contenciosa, ao mesmo tempo que 

se manteve a desconfiança sempre presente com relação ao vizinho. Em termos 

claros, voltava a estratégia conhecida na literatura especializada como cordialidade 

oficial. Além disso, seguindo a tese do especialista, o regresso ao antigo padrão 

vigorou durante a maior parte do período coberto por essa monografia, mais 

especificamente do ano 1956 até 1966, e só teria sido quebrado pelo deterioramento 

das relações bilaterais diante da perspectiva de exploração conjunta, pelo Brasil e 

pelo Paraguai, dos recursos hídricos do rio Paraná (SPEKTOR, 2002). 



De maneira um pouco diferente, o professor e pesquisador João Daniel, 

embora concorde com a ruptura da cordialidade oficial, marca, como a data para o 

acontecimento o ano seguinte, 1967. Nas suas palavras, 

 “Como mencionado anteriormente, as relações entre Brasil e 

Argentina se deterioram a partir de 1967, abreviando assim a 

“cordialidade oficial”. Alguns fatores levaram a essa situação: o 

programa de multilateralização levado a cabo pelos militares a 

partir da “Diplomacia da Prosperidade”; o pendor do equilíbrio 

nas relações a favor do Brasil, sendo a preeminência no Prata 

favorável ao Brasil; as relações de alinhamento aos Estados 

Unidos implementadas pela Casa Rosada distanciavam-se da 

busca de uma postura autônoma por parte do Brasil; e, por fim, 

a questão em torno do aproveitamento hídrico do prata” 

(ALMEIDA J.D.L., 2013, p. 528) 

É patente, portanto, que a importância do período de tempo escolhido se dá 

não só pelo retorno, mas também pelo posterior abandono do conceito da 

cordialidade oficial. De forma símile, pode-se argumentar, nem só o assunto da 

relação bilateral Brasil-Argentina, nem só o marco de tempo escolhido são 

relevantes. A pesquisa, ela própria, se faz meritosa pela exploração do referido 

conceito da política externa. Isso se dá, pois “Na medida em que a diplomacia 

instrumentaliza-se, antes de tudo, no plano das ideias, a discussão dos conceitos é 

fundamental para a tarefa diplomática” (SANTOS, 2014, p.29). E, ainda, tratando-

se desse conceito em especial, há precedentes para contestar a leitura tradicional, 

aqui representada por Spektor (2002) e João Daniel Almeida (2013).   

Amado Luiz Cervo, por exemplo,  que também  usa o conceito de 

cordialidade oficial ao escrever, apresenta um entendimento diferente daquele 

apresentado sem, necessariamente, negar que ocorreram transformações no eixo 

Brasil-Argentina na época e, sem negar também, que houveram mudanças na 

estratégia diplomática brasileira. 

O teórico, que credita o surgimento do padrão de comportamento da 

cordialidade oficial a “percepção da grandeza nacional que por si torna supérfulos 

sentimentos de rivalidade ou hostilidade por parte de dirigentes brasileiros” 

(CERVO, 2008, p. 205), não sinaliza que houve rompimento com o conceito no 

governo Dutra (CERVO, 2008), por exemplo, como fez Spektor. Segundo ele, até 

mesmo o regime militar manteve-se alinhado com a cordialidade oficial, embora, 

admita: 



 “Rompeu-se a cordialidade oficial por alguns meses apenas, durante o 

último ano do governo de Ernesto Geisel, quando o chanceler Azeredo 

da Silveira suspendeu as negociações em curso acerca do 

aproveitamento energético dos rios da Bacia do Prata e estava disposto 

a jogar duro contra a Argentina em razão da resistência que oferecia ao 

projeto brasileiro de Itaipu” (CERVO, 2008, p. 205). 

Na argumentação do autor, a cordialidade oficial aparece como um “pano 

de fundo da política exterior aplicada ao trato com os vizinhos” (CERVO, 2008, p. 

206). E, ainda, argumenta, há outros paradigmas que dão a tônica do 

relacionamento Brasil-Argentina (CERVO, 2008). Dessa maneira,  

 “Esses outros paradigmas de relações regionais afetam, embora com 

intensidade variada, a opinião pública e o processo decisório dos 

governos. Exercem, portanto, capacidade de determinação sobre o 

rumo dos acontecimentos e constituem categorias explicativas da 

História” (CERVO, 2008, p. 206).   

Por fim, o autor elenca quatro paradigmas (rivalidade; cooperação e 

conflito; relações cíclicas e relações de eixo) que afirma, embora ressalve o fato de 

que tratam-se construções genéricas e intrinsicamente contraditórias, permitem 

explicar as flutuações na relação bilateral (CERVO, 2008). 

Em resumo, este trabalho, tem como meta, como dito, entender como 

evoluiu o comportamento diplomático brasileiro. Busca-se entender a dinâmica que 

causou a melhora e posterior piora na relação entre Brasil-Argentina. 

Adicionalmente, valendo-se do benefício obtido pelo distanciamento histórico, 

conjectura-se, na conclusão, sobre as possíveis influências que esse momento teve 

para o relacionamento futuro entre os dois país. Finalmente, para concluir, há um 

esforço de engendrar uma compreensão própria acerca da validade da cordialidade 

oficial como conceito aplicável nesse período de tempo. 

O Conceito de Cordialidade Oficial 

 

Por motivação pedagógica, em face do desafio de defender os argumentos 

apresentados na introdução, antes de dar prosseguimento à revisão dos fatos 

ocorridos na política brasileira e na política internacional nos anos 50 e nos anos 

60, entende-se que será útil apresentar uma definição concisa, no entanto precisa do 

que foi a cordialidade oficial. Partindo dessa lógica, acredita-se que, assegurando a 

compreensão do conceito, o leitor desta monografia, ao percorrer os meandros e as 

especificidades da história da política externa brasileira, poderá, por conta própria, 



confrontar conceituação e fatos transcorridos, o que, por sua vez, facilitará a 

compreensão da tese sustentada.  

Além disso, traçar paralelos entre as formas que diferentes autores definem 

este conceito garante que a ideia desenvolvida por eles possui conteúdo igual, ou 

similar. Quer dizer, atesta que os pesquisadores tratam de substância com a mesma 

essência. Dessa maneira,  

 “Entende-se por cordialidade oficial o conjunto de concepções e 

princípios que guiaram a política brasileira para a Argentina ao longo 

de, aproximadamente, cem anos. Esse modo de atuação tinha caráter 

preventivo. Foi construído com base em um estilo discursivo cordial; 

na busca sistemática por faixas de coincidência e cooperação capazes 

de diluir as desconfianças e a perene presença do estranhamento um do 

outro; a inclusão do vizinho nas iniciativas internacionais do Brasil; e, 

finalmente, na aproximação pragmática entre a Argentina e os Estados 

Unidos no intuito de evitar o isolamento da primeira nas Américas 

(SPEKTOR, 2002, p. 139).” 

Por sua vez, o diplomata de carreira Alessandro Candeas em seu trabalho 

elaborada para o LI Curso de Altos Estudos do Instituto Rio Branco define 

cordialidade cordialidade oficial da seguinte forma: 

 “Nascida com a marca do barão do Rio Branco, a ‘cordialidade oficial’ 

foi definida como conjunto de princípios e concepções que tinham por 

objetivo evitar que as principais potências da América do Sul entrassem 

em rota de colisão. O Brasil procurou reduzir as tensões por meio de 

procedimentos como postura tolerante diante do alto perfil diplomático 

de Buenos Aires em assuntos regionais, hemisféricos e globais; busca 
sistemática de potenciais faixas de cooperação; concertação em 

iniciativas diplomáticas; e bons ofícios nas difíceis relações entre 

Buenos Aires e Washington” (CANDEAS, 2017, p. 185). 

Há, portanto, uma diferença sobre o entendimento da origem do conceito. 

Enquanto Spektor (2002) e Cervo (2008), autor referenciado no último capítulo, 

argumentam que o idealizador da prática seria o Visconde do Rio Branco, Candeas 

confere o feito ao filho, o Barão. Seguindo, é conveniente apresentar uma terceira 

e última visão sobre a cordialidade oficial digna de nota que, embora não seja 

plenamente desenvolvida, é imbuída de capacidade explicativa. Trata-se justamente 

da explanação apresentada por Amado Cervo no livro Inserção Internacional: 

formação dos conceitos brasileiros. Para ele,  

 “A cordialidade oficial explica o baixo perfil da diplomacia brasileira 

com relação aos vizinhos quase sempre se revelando menor do que é, 

disposta a suportar gestos grandiloquentes ou a empáfia permanente de 

um ou outro governo”(CERVO, 2008, p. 205). 



Parte 1 

O Governo JK 

 

Juscelino Kubitschek assumiu a presidência da República com um projeto 

ambicioso e com um discurso desenvolvimentista incomum para o período. 

Valendo-se largamente de dados e estatísticas como estratégia de campanha, já no 

governo teve como prioridade estimular o crescimento econômico e trazer novas 

indústrias para o país. Entre as suas principais iniciativas, prometendo o 

desenvolvimento de cinquenta anos em apenas cinco, lançou o Plano de Metas. 

Nele, contemplou a construção de uma nova capital federal no sertão do Brasil, a 

integração do território nacional por meio de obras de infraestrutura, o investimento 

em indústrias de base, em novas fontes de geração de energia e na educação 

(MOREIRA, 2003). 

Sobre o ambiente político do período, variável definidora para a 

concretização de todas as propostas governamentais, duas dinâmicas destacam-se 

por sua influência no balanço final da administração. São elas, as alianças e as 

disputas entre os principais partidos da época e o protagonismo político das forças 

armadas (FAUSTO, 2006). Quanto à lógica partidária, o governo se afiançou no 

entendimento entre o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Partido Social 

Democrático (PSD) (MOREIRA, 2003). A coalizão, que garantiu governabilidade 

à Juscelino, no entanto, requeria das duas legendas que fizessem concessões, em 

detrimento ao fato de serem ambas de matiz getulista (FAUSTO, 2006). 

O PSD, partido do presidente, abarcava os membros da burocracia 

governamental originários do Estado Novo, parte da elite agrária e membros da 

burguesia que se beneficiavam dos lucros auferidos da alta inflação. O PTB, o 

partido do vice-presidente João Goulart, era o partido da burocracia sindical e de 

industriais inclinados ao nacionalismo. Para que o governo funcionasse, o PTB 

deveria limitar as reivindicações da classe operária e o PSD deveria permitir, em 

certo grau, que elas ocorressem (FAUSTO, 2006). 

Para completar a tônica do jogo partidário nos anos JK, a aliança PSD-PTB 

seria combatida pela União Democrática Nacional (UDN), o maior partido da 

oposição. Esse status quo não era, no entanto, novidade dessa gestão. O acerto 

político que instituiu a polarização data da própria criação dos três partidos, ainda 



antes de término do Estado Novo. Tanto o PSD quanto o PTB foram fundados para 

organizar as bases de apoio de Getúlio e, por isso, eram, desde a gênese, aliados 

naturais. Afinal de contas, como o próprio Vargas acreditava:  

 “ (...) o PSD representava a síntese do que ele havia conseguido 

construir e o PTB, além de servir como anteparo à radicalização das 

massas, trazia em si a semente de um projeto político que ainda estava 

por ser realizado” (FERREIRA & SARMENTO, 2002, p. 473). 

 Já a UDN, que ajuntava a oposição liberal e, curiosamente, por algum 

tempo, também os socialistas, consolidou-se rapidamente como o maior partido da 

oposição. Outras siglas da época, tais como o Partido Republicano (PR), o Partido 

Social Progressista (PSP) e o Partido Democrata Cristão (PDC), não possuíam 

capacidade equiparável de angariar votos (CARVALHO, 2004). No entanto, 

mesmo contando com certo vulto político, a UDN era incapaz de compor maioria e 

fazer frente à hegemonia da esquerda. Isso permitiu ao Poder Executivo Federal, 

baseado em um projeto de dominação política varguista, governar de maneira 

estável entre 1956 e 1960. É preciso salientar, contudo, que a solidez do mandato 

só foi possível depois de superada as turbulências iniciais, em especial durante a 

campanha eleitoral, realizada em um ambiente político conturbado e instável 

(OLIVEIRA, 1979). 

Em primeiro lugar, a longevidade da aliança PSD-PTB não quer dizer que 

ela tenha sido confiável. Pode-se lembrar, inclusive, do não-alinhamento do PSD 

ao novo governo de Getúlio, que retornava ao poder em 1951 (FERREIRA & 

SARMENTO, 2002). Nesse sentido, JK ele mesmo precisou enfrentar dissidências 

internas no seu partido (OLIVEIRA, 1979). Para completar, no encalço do suicídio 

de Vargas e de todas as suas consequências e desdobramentos políticos, a 

emergência da chapa de Juscelino como vitoriosa na corrida presidencial levou 

oposicionistas a ensaiarem um golpe, como havia sido intentado anteriormente 

contra a administração Vargas (FERREIRA & SARMENTO, 2002). 

É justamente nesse contexto, quando da tentativa de quebra da ordem que 

as forças armadas assumem protagonismo político. Como já antecipado no início 

do capítulo, os militares são definidores para o governo JK, alguns deles, 

dissidentes, apoiando os golpistas e ameaçando o governo, enquanto outros, 

legalistas, sustentando e garantindo a continuidade do regime democrático 

(OLIVEIRA, 1979). Este segundo grupo pode ser personificado na figura do 



general Henrique Teixeira Lott que, com o resultado favorável à Juscelino e Goulart 

nas urnas, contrariando às suas próprias convicções políticas, afinal como 

expressado por ele mesmo, havia votado no candidato do PDC e apoiado pela UDN, 

Juarez Távora, realiza um contragolpe preventivo, mantendo o estado de sítio até a 

posse da chapa vencedora (LOTT, 2002). Nas palavras do general: “Não há dúvida 

de que houve uma luta de algumas horas em minha consciência, até que tomei a 

decisão de agir no sentido de manter o resultado das eleições, de fazer respeitar o 

resultado das eleições” (LOTT, 2002, p. 32). 

Com a superação em definitivo do desafio antirrepublicano para a 

investidura de Juscelino, a antiga lógica do sistema partidário e da disputa político-

partidária voltou a normalidade. Os militares provaram-se, não pela última vez, 

como será visto no decorrer desta monografia, decisivos para os rumos da 

República e, nesse caso, para a efetivação do mandato presidencial. Segundo, Boris 

Fausto: 

 “Ao iniciar-se o governo JK, a cúpula militar se acalmara. Os 

partidários do golpe jogaram uma cartada alta na renúncia de Getúlio e 

na tentativa de impedir a posse de Juscelino, mas tinham perdido.  

 Juscelino começou a governar enfatizando a necessidade de se 

promover ‘desenvolvimento e ordem’, objetivos gerais compatíveis 

com os das Forças Armadas (FAUSTO, 2006, p. 424). ” 

 

Com o país pacificado, no ato de sua posse no Tribunal Superior Eleitoral, 

ao receber o diploma de presidente, Juscelino Kubitschek diz que ele e João 

Goulart, seu vice-presidente, experimentavam 

 “(...) uma sensação ao mesmo tempo que de júbilo e de terrível 

responsabilidade. O júbilo vem de ter tido desenvolvimento pacífico e 

legal a crise brasileira; quanto à temerosa responsabilidade, estão na 

consciência de todos os inúmeros problemas que tem de enfrentar quem 

vai governar êste país” (PINTO, 2010, p. 9). 

Em resposta a estes problemas, em especial aos de natureza econômica, a 

proposta de Kubitschek diferenciou-se dos modelos tentados anteriormente 

rendendo ao seu governo, e ao próprio presidente, a alcunha de nacional-

desenvolvimentista. Tal termo é usado corriqueiramente pela literatura 

especializada para identificar a proposta kubitschekiana que alia, de um lado, o 

papel ativo e relevante do Estado como agente de desenvolvimento econômico, 

prestando-se ao papel de incentivador da industrialização e garantidor do 

desenvolvimento da infraestrutura nacional, com, por outro lado, o reconhecimento 



da necessidade de atração de capitais estrangeiros para concretizar seu ideário de 

progresso nacional (FAUSTO, 2006). 

Trata-se de uma alteração radical do plano econômico do interregno Café 

Filho, período imediatamente anterior, considerado um retorno à política 

econômica liberal de Dutra (CERVO & BUENO, 2017). De mesmo modo, o que 

propõe o governo de Juscelino é de natureza distinta do programa varguista, 

empreendido previamente ao governo ínterim. A política desenvolvimentista de 

Getúlio, de volta ao poder em 1951, convergia com o entendimento de Juscelino de 

que a industrialização acelerada era condição essencial para o progresso social. No 

entanto, no plano varguista, diferentemente, priorizava-se a empresa pública como 

vetor dessa transformação. Seriam elas as dinamizadoras da economia e os focos 

centrais da atração de investimentos industriais (LINHARES, 2000). 

A Getúlio, é atribuido o mérito do pioneirismo. Seu governo significou uma 

mudança da inserção internacional do país. Foi então que o Brasil iniciou o 

movimento de abandonar o modelo agroexportador em função de um outro, 

industrialista e desenvolvimentista (SARAIVA, J. F. S., 2005). No entanto, a 

proposta falhou, incapaz de superar as dificuldades de aquisição de tecnologia 

monopolizada, bem como incapaz de superar as resistências que surgiram, 

refratárias às condições de existência para o modelo proposto, isto é, a subordinação 

do capital nacional e a limitação do mercado às empresas estrangeiras (LINHARES, 

2000). 

Há, então, espaço para o florescimento do nacional-desenvolvimentismo de 

JK, com maior capacidade de concatenar interesses diversos, conformando uma 

estrutura monopolística que aliava as empresas multinacionais, as empresas 

privadas brasileiras e as empresas públicas (LINHARES, 2000). Laconicamente, 

Boris Fausto exprime a mesma ideia, afirmando que 

 “A expressão nacional-desenvolvimentismo, em vez de nacionalismo, 

sintetiza pois uma política econômica que tratava de combinar o Estado, 

a empresa privada nacional e o capital estrangeiro para promover o 

desenvolvimento, com ênfase na industrialização (FAUSTO, 2006, p. 

427). ” 

É dentro deste marco que Kubitschek lança o seu Plano de Metas e o 

governo passa a privilegiar um novo setor industrial, o de bens de consumo 

duráveis. Ao mesmo tempo, a administração lançou novas estratégias de busca por 



financiamento. Optou-se por priorizar a tentativa de internacionalização da 

economia brasileira em detrimento da busca por empréstimos públicos externos, 

embora a procura por esta fonte de recursos não tenha sido interrompida 

(LINHARES, 2000). Dentro do Plano de Metas, dezenas de objetivos foram 

contemplados cuja execução previa a utilização de recursos públicos e privados em 

obras ou empreendimentos que se estenderam até mesmo depois da conclusão do 

mandato presidencial (SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA 

DA REPÚBLICA, 1958). 

Em resposta às inovação nas diretrizes da política econômica do país, o 

período foi marcado por resultados macroeconômicos expressivos. Em números, a 

taxa de crescimento anual, por exemplo, foi alçada, entre 1957 e 1961, à faixa de 

7% do Produto Interno Bruto (PIB) (FAUSTO, 2006). Sobre as propostas da 

administração para a economia e o seu grau de sucesso, sintetizam Luiz Orenstein 

e Antonio Claudio Sochaczewski: 

 “O governo Kubitschek caracterizou-se pelo integral comprometimento 

do setor público com uma explícita política de desenvolvimento. Os 

diagnósticos e projeções da economia brasileira empreendidos de forma 

sistemática desde o final da Segunda Guerra Mundial desembocaram 

na formulação do Plano de Metas que constituiu o mais completo e 

coerente conjunto de investimentos até então planejados na economia 

brasileira. Por isto mesmo, o plano foi implementado com sucesso 

alcançando-se a maioria das metas estabelecidas tanto para o setor 

público como para o setor privado. A economia cresceu a taxas 

aceleradas, com razoável estabilidade de preços e em um ambiente 

político aberto e democrático” (ORENSTEIN & SOCHACZEWSKI, 

2014, p.157). 

A extensão do êxito econômico de Kubitschek é ainda mais aparente quando 

colocado em evidência o momento econômico pelo qual passava o Brasil em 

meados da década de 1950. Além das questões de ordem política, uma tríade de 

problemas econômicos desafiava a proposta nacional-desenvolvimentista 

kubitschekiana. Em primeiro lugar, o país encarava um progressivo déficit 

orçamentário; depois, o comércio exterior brasileiro apresentava forte retração com 

graves consequências para o câmbio, dada a queda nas cotações do café, então o 

principal produto de exportação do país e; por fim, havia pouco crédito em 

condições favoráveis disponível ao governo (RICUPERO, 2017). 

Em resposta, a Instrução 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito 

(SUMOC), medida liberalizante adotada ainda na presidência de Café Filho, 



começava a surtir efeito. A resolução, ao isentar empresas estrangerias de realizar 

cobertura cambial na importação de capital para o país, mostrou-se providencial 

para enfrentar o problema da estagnação nas exportações. Além disso, 

consequentemente, acelerou a instalação de multinacionais em território nacional 

(ALMEIDA, J.D.L., 2013). Quanto aos problemas de financiamento, o governo 

tratou de contornar os entraves orçamentários via emissão de moeda, com 

consequências inflacionárias. Do início ao final do período, o emissionismo levou 

a inflação a subir de cerca de 20% ao ano para uma média anual superior à 30% no 

ano (RICUPERO, 2017). É verdadeiro, portanto, que as políticas econômicas de 

Juscelino não vieram com isenção de consequências. Sobre os custos, Ricupero 

coloca:  

 “Assim como o agravamento da inflação foi o preço de tocar o 

Programa de Metas sem prévia estabilização, a fórmula de que se 

lançou mão para evitar o estrangulamento externo teve como custo o 

aumento da dívida externa. De menos de US$ 2 bilhões em fins de 1955, 

a divida ia acelerar-se para US$2,7 bilhões em 1960, mais do dobro das 

exportações. Pior que o volume era o curto prazo da dívida: nesse 

último ano, 70% do valor total teriam de ser pagos no três anos 

seguintes” (RICUPERO, 2017, p.377). 

A estabilização, que chegou a ser proposta pelo economista e diplomata 

Roberto Campos, um dos dirigentes do Conselho de Desenvolvimento, órgão 

protagonista da elaboração do Plano de Metas, foi deixada de lado. Segundo os 

economistas Luiz Orenstein e Antonio Claudio Sochaczewski, o presidente decidiu 

por manter a estratégia desenvolvimentista, abrindo mão de políticas de controle 

monetário. Para isso, adotou como discurso que, para conseguir atingir a 

industrialização, economias de países subdesenvolvidos deveriam aceitar alguma 

inflação. Agindo de modo contrário, isto é, controlando o nível de preços, somente 

conseguiriam atrair a estagnação econômica (ORENSTEIN & SOCHACZEWSKI, 

2014) 

De todo modo, as consequências vireram. O endividamento e a má 

qualidade da dívida mostraram-se males persistentes, infligindo os governos 

subsequentes. O país só veio a ser devidamente saneado financeiramente no 

governo Castelo Branco, tarefa que, por sinal, também contou com a participação 

de Roberto Campos. Como dito pelo próprio,  

 “O saneamento financeiro conseguido durante o governo Castello 

Branco, que reestruturou a dívida externa, espaçando-a no tempo, e 

eliminou toda a dívida de curto prazo, permitiu aos meus sucessores, 



praticamente até a grande crise da dívida dos anos 80, escapar às 

humilhações da mendicância cambial a que me vira repetidas vezes 

submetido” (CAMPOS, 1994, p. 583).  

De todo modo, mesmo que o governo tenha contribuído para o 

superaquecimento da economia, a alta da inflação e o aumento dos gastos 

governamentais (FAUSTO, 2018), JK conseguiu finalizar o projeto iniciado por 

Getúlio Vargas: mediante o Plano de Metas e o seu modelo de atração de capitais 

estrangeiros, foi enfim superada em definitivo a crença da vocação agrária do Brasil 

(ÁLVARES, 1989).  

Em resumo, quando o governo chegou ao fim, Juscelino Kubitschek havia 

deixado um legado. Consequentemente, não só a economia, mas a estrutura social 

do país mudou nesse período. O mercado interno se tornou mais sofisticado, 

estimulado por contingentes populacionais que migravam para as cidades. Além 

disso, não obstante os esforços da administração, entre os quais destaca-se a criação 

da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) em 1959, as 

mudanças do período levaram ao aumento da desigualdade entre pessoas e entre 

regiões do país (ÁLVARES, 1989). Como disse Celso Furtado no livro Formação 

Econômica do Brasil, escrito em 1958,  

 “Se, pela metade do século, a economia brasileira havia alcançado um 

certo grau de articulação entre as distintas regiões, por outro lado a 

disparidade de níveis regionais de renda havia aumentado 
notoriamente. À medida que o desenvolvimento industrial se sucedia à 

prosperidade cafeeira, acentuava-se a tendência à concentração regional 

da renda” (FURTADO, 2007, p.329).  

Já no plano pessoal, findo o seu governo, Juscelino Kubitschek foi único 

presidente em quarenta anos que permaneceu no cargo pelo tempo exato previsto 

pela Constituição (OLIVEIRA, 1979). Mais do que isso, o presidente entrou para 

um grupo seleto de chefes de Estado do Brasil que, eleitos democraticamente, 

conseguiram concluir os seus mandatos. O feito somente se repetiria com Fernando 

Henrique Cardoso, mais de três décadas depois. A distinção, no entanto, não foi o 

suficiente para garantir a sucessão presidencial. O candidato do governo, Henrique 

Teixeira Lott, o mesmo militar que havia garantido a posse de Juscelino, foi incapaz 

de vencer as eleições. Como aspirante à presidente da República,  

 “Exposto a uma audiência mais ampla, suas fraquezas se tornaram 

evidentes. Falava mal em público e tentava assumir artificialmente o 

discurso getulista. Desagradava o PSD com sua defesa da concessão de 

voto aos analfabetos; desagradava o PTB e principalmente a esquerda 

com suas críticas a Cuba e ao comunismo” (FAUSTO, 2018, p. 241). 



Nesse cenário, Jânio Quadros, filiado ao Partido Trabalhista Nacional 

(PTN), vence a corrida presidencial. Sua candidatura foi apoiada pela UDN, até 

então incapaz de eleger um presidente da República, para quem o candidato 

“Representava sobretudo uma grande oportunidade de o partido chegar afinal ao 

poder, embora por um atalho desconhecido” (FAUSTO, 2018, p. 240).  

A Política Externa de Avanços e Recuos 

 

No plano das Relações Exteriores, a chegada de Juscelino Kubitschek à 

presidência da república representou uma transformação paradigmática. A nova 

mentalidade de desenvolvimento nacional e o novo senso sobre o papel que o 

governo deveria ter neste processo influenciaram a relação da administração com o 

exterior. Em outras palavras, “O nacional-desenvolvimentismo, nítido a partir da 

gestão de JK, passou a informar e a ser, portanto, a chave para a compreensão das 

relações internacionais do Brasil” (CERVO & BUENO, 2017, p. 309).   

A instrumentalização da política externa brasileira pautou-se, ainda, em 

meio a esse período, na crença de que o desenvolvimento, para ser alcançado, 

deveria valer-se da cooperação hemisférica. Através dela, seria possível estabilizar 

a região e conter o avanço do comunismo (DORATIOTO, 2014). Nesse sentido, 

convém tratar da Operação Pan-Americana (OPA), considerada por Rubens 

Ricupero como “diplomaticamente a marca característica e o fio condutor” 

(RICUPERO, 2017, p.380) do governo. 

Para começar a compreender como a OPA representa o esforço pan-

americanista de Kubitschek, convém examinar, primeiramente, o simbolismo do 

discurso de Oswaldo Aranha na XII Sessão Ordinária da Assembleia Geral das 

Nações Unidas (AGNU), famoso por desvelar para o mundo os valores que se 

tornaram as bases fundamentais da Operação (RICUPERO, 2017). Em sua 

preleção, o diplomata e político situou o Brasil, possivelmente de maneira pioneira, 

não somente como parte integrante do Ocidente, mas também como um país latino-

americano pertencente ao mundo em desenvolvimento (CORRÊA, 2007).  

A ideia é complementar a outro discurso fundamental, este proferido por 

Juscelino Kubitschek para os chefes de missões diplomáticas americanas 

acreditados junto ao Governo Federal e para os ministros da sua administração. Na 



sua fala, que marcou o lançamento oficial da OPA e que ficou conhecida como a 

Carta Magna da Operação (RICUPERO, 2017), JK enfatiza o alinhamento do Brasil 

à posição norte-americana sem que dela colha frutos, sem recompensa. O presidente 

reclamou que o seu país 

 “Não pode ele continuar aceitando passivamente as orientações e os 

passos de uma política com a qual não é cabível esteja apenas solidário 
de modo quase automático, solidário por hábito ou simples 

consequência de posição geográfica” (PINTO, 2010, p. 27 - 28). 

De forma propositiva, em conformidade com o ideal pan-americano, JK 

afirmou que o Brasil, assim como os demais países do continente, deveriam ter 

maior participação nas questões internacionais. Fato que haveria de ser antecedido 

por uma análise ou revisão da política continental. Juscelino dava voz a grande 

decepção brasileira com o pós-Segunda Guerra Mundial.  Para ele, a falta de 

atenção dada a região não era condizente com o protagonismo do país durante o 

conflito. Nas palavras do estadista: 

 “Procurar-se-iam, em vão, nas páginas da história universal, exemplos 

de assistência tão desinteressada quanto a do Plano Marshall e a dos 
programas de ajuda e de empréstimo executados pelo Govêrno dos 

Estados Unidos da América, logo após o término da Segunda Guerra 

Mundial. É oportuno ressaltar, entretanto, que quase tôda a ênfase foi 

posta na reconstrução, sem que suscitasse igual interêsse o muito sério 

problema do desenvolvimento dos países de economia ainda 

rudimentar. Nêsses treze anos que se seguiram ao fim da luta contra o 

totalitarismo, os Estados Unidos da América voltaram o melhor da sua 

atenção e recursos para os pontos do globo onde mais acesa se 

apresentava a disputa Leste-Oeste.  

 Assim, a América Latina, que também contribuíra para a vitória 

democrática, viu-se, em pouco, em situação econômica mais precária e 

aflitiva do que a das nações devastadas pela guerra e passou a constituir 
o ponto mais vulnerável da grande coligação ocidental” (PINTO, 2010, 

p. 29). 

 

Kubitschek argumentava, ainda, que o subdesenvolvimento na região 

poderia trazer consequências indesejáveis ao Estados Unidos. Segundo o 

presidente: “Consentir que se alastre o empobrecimento neste Hemisfério é 

enfraquecer a causa ocidental” (PINTO, 2010, p.31). Em plena Guerra Fria, sua tese 

era a de que o subdesenvolvimento é uma ameaça à própria democracia, pois torna 

o terreno fértil para o estatismo (PINTO, 2010) e para o avanço do comunismo 

internacional. Como afirma João Daniel no seu Manual de História do Brasil escrito 

como ferramenta de estudo aos postulantes à carreira diplomática: “Nesse 

positivismo às avessas, JK invertia com a OPA o lema da bandeira brasileira. Era o 



progresso o promotor da ordem social e não o contrário” (ALMEIDA, J.D.L., 2013, 

p. 448). 

Por fim, além de tratar do fenômeno de forma economicista e política, no 

discurso, Juscelino buscou adicionar uma dimensão ética à causa. O presidente 

discorreu sobre o sofrimento humano e a injustiça que representava a falta de 

desenvolvimento. Disse que a inércia das sociedades desenvolvidas frente a 

tamanha desumanidade desvelava a hipocrisia de países que declaravam-se 

defensores dos valores e da moral cristã (PINTO, 2010). Portanto, em suma, através 

da OPA, o presidente buscou associar desenvolvimento e segurança, mobilizando 

a comunidade latino-americana por meio de argumentos econômicos, políticos e 

éticos no intuito de convencer os Estados Unidos da América da necessidade de 

rever a atenção dada a região no arco da sua política externa.  

Dito tudo isso, embora haja consenso entre os especialistas sobre a 

importância da operação para a política externa de Kubitschek, há divergência de 

opiniões sobre qual foi o tamanho real do sucesso do empreendimento. No 

contraponto daqueles que valorizam o alcance e a abertura de canais diplomáticos, 

há realistas críticos que apontam os constrangimentos práticos impostos pelos 

interesses nacionais, em especial os interesses norte-americanos, para que o projeto 

alcançasse os seus objetivos expressos (VIZENTINI, 2004b). Sendo assim, para 

analisar o grau de sucesso do empreendimento, é preciso adotar certo relativismo e 

mais de uma dimensão deve ser observada. 

A começar pela reação americana, a operação fora lançada no que se 

considerava um momento propício. Emblematicamente, na época, em uma viagem 

pela região, o então vice-presidente Nixon viu-se acompanhado por reiterados e 

violentos protestos. Os EUA de Eisenhower enfrentava resistência em se aproximar 

dos países da América Latina. Afinal, o ressentimento com os norte-americanos no 

pós-Guerra Fria do qual JK falava era compartilhado por toda a região 

(DORATIOTO & VIDIGAL, 2015).  

De todo modo, embora aplaudindo a iniciativa brasileira, a Operação foi 

combatida pela diplomacia americana nos fóruns internacionais. Mais ainda, em 

nível discursivo, buscou-se modificar, como em um jogo de luz, as intenções do 

projeto. Em primeiro plano, de acordo com os interesses americanos da Guerra Fria, 



tentou-se avançar a agenda de segurança, enquanto a agenda do desenvolvimento 

era preterida (ALMEIDA, J.D.L., 2013).  

Nas Organizações Internacionais, o embarreiramento diplomático 

continuou. Receosos da capacidade pressão que a OPA poderia gerar caso 

concretizasse o seu potencial de concertação política entre os países latino-

americanos, o governo americano atuou de maneira que as propostas fossem 

encaminhadas ao CIES (Conselho Interamericano Econômico e Social). O conselho 

fazia parte da estrutura da Organização dos Estados Americanos (OEA), onde os 

EUA possuíam força política e, sendo assim, pôde trabalhar para conter as 

demandas e fazer avançar a agenda norte-americana (ALMEIDA, J.D.L., 2013).  

Ainda tratando-se do Conselho da OEA, em setembro de 1958, a atividade 

diplomática decorrente do lançamento da OPA levou à criação de um órgão. Trata-

se do Comitê dos 21 (RICUPERO, 2017). Similarmente, foi a maneira dos EUA de 

evitarem o risco de que a OPA fosse levada à Organização das Nações Unidas 

(ONU), onde poderia contar com a Comissão Econômica para a América Latina e 

o Caribe (CEPAL) para fazer frente aos seus interesses (ALMEIDA, J.D.L., 2013).  

Há, no entanto, desdobramentos positivos para o Brasil, isto é, 

desdobramentos em sincronia com a OPA na forma que fora concebida e proposta 

pelo governo Kubitschek. De início, a ação serviu como valioso ativo político. Com 

ele, o presidente, “empolgando e mobilizando grande parte da sociedade” 

(VIZENTINI, 2004b, p. 98), conseguiu angariar apoio ao seu posicionamento 

ideológico, desenvolvimentista. Tratou-se de outra inovação deste governo, isto é, 

usar da diplomacia presidencial para fins de política doméstica (RICUPERO, 

2017). Já na América, de um modo geral, mesmo combatida, a Operação Pan-

Americana foi capaz de gerar externalidade positivas. Nas palavras de João Daniel:  

 “Uma vez vencido John Kennedy, a proposta da OPA se tornaria o 

marco básico da ‘Aliança para o Progresso’ (1961). Outros legados da 

OPA foram a criação do BID e da ALADI, demonstrando o pioneirismo 
brasileiro em articular internacionalmente a região para fins 

desenvolvimentistas. Se não foi um êxito no curto prazo, a OPA 

certamente deixou um aprendizado diplomático e um legado 

multilateral de médio e longo prazos” (ALMEIDA, J.D.L., 2013, p. 

449).  

A Operação, revolucionária como foi, é, sem surpresas, um ponto de 

inflexão na política externa brasileira (VIZENTINI, 2004b) que, como fazem crer 



Francisco Doratioto e Carlos Eduardo Vidigal, divide em duas a política externa 

kubitschekiana (DORATIOTO & VIDIGAL, 2015). A execução da proposta, no 

segundo ano do governo JK, transforma a identidade internacional do país ao propor 

uma nova forma de inserção internacional brasileira e transforma, também, a 

estratégia do governo, que anteriormente seguia outro caminho. Segundo Luís 

Cláudio Villafañe, diplomata e historiador brasileiro:   

 “A identidade internacional brasileira, com Kubitschek, transitou de 

uma identidade americana – que buscava diferenciar-se dos vizinhos 

hispano-americanos por meio de uma relação especial com os Estados 

Unidos – para uma identidade claramente latino-americana, em 

contraposição (mas não necessariamente em conflito) aos Estados 

Unidos” (SANTOS, 2014, p. 97). 

Do início de 1956 até maio de 1958, o Brasil aliou-se aos Estados Unidos 

(EUA) no cenário internacional, buscando conseguir, como concessão, suporte 

financeiro, A consequência dessa estratégia foi, na prática, a convergência com os 

países centrais do bloco Ocidental em organizações internacionais e a manutenção 

do discurso de combate ideológico ao comunismo (DORATIOTO & VIDIGAL, 

2015). A posição brasileira, frustrada na obtenção de resultados, no entanto, se 

altera substancialmente para concatenar o desenvolvimentismo de JK e o 

panamericanismo.  

Por fim, tratando-se das estratégias diplomáticas kubitschekianas, de 

avanços e recuos, cabe citar mais um exemplo que, na fase inaugurada pela OPA, 

quando a política externa  passa a “ganhar cores nacionalistas” (VIZENTINI, 

2004b, p. 98),  marca a administração JK (RICUPERO, 2017). Em julho de 1959, 

o presidente, após uma série de desentendimentos com o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), decide pelo rompimento com a instituição (COUTO, 2011). 

Durante os anos JK, planos periódicos de estabilização foram implementados com 

o claro objetivo econômico de diminuir o ritmo de crescimento da inflação e com o 

objetivo político de mitigar as críticas feitas pelo FMI. No entanto, o governo 

recusou-se, contando com o apoio de setores empresariais contrárias à retração do 

crédito, a verdadeiramente sacrificar o crescimento econômico (ORENSTEIN & 

SOCHACZEWSKI, 2014).  A medida contou com amplo apoio popular, que 

aceitava a política econômica do governo como essencial ao projeto 

desenvolvimentista (CERVO & BUENO, 2017). 



Dito tudo isso sobre a política externa brasileira no governo JK, o período 

inicial de análise abarcado por esta monografia, cabe repetir e expandir a citação de 

Amado Cervo e Clodoaldo Bueno que inaugura esta seção: 

 “O nacional-desenvolvimentismo, nítido a partir da gestão de JK, 

passou a informar e a ser, portanto, a chave para a compreensão das 

relações internacionais do Brasil. Com maior ou menos ênfase, avanços 

e recuos, assim tem sido a política exterior do Brasil desde a segunda 

metade da década de 1950 até os nossos dias” (CERVO & BUENO, 

2017, p.309).  

Como será visto, de forma compatível com a ideia de avanços e recuos 

presente na citação, na fase final desta pesquisa, o governo Castelo Branco, repetirá, 

na sua política externa, aquilo que foi o americanismo ideológico da primeira fase 

da administração JK. O movimento de aproximação e distanciamento dos EUA 

parece seguir uma cadência que, no período em questão, é indissociável e trás 

consequências para o relacionamento bilateral Brasil-Argentina.   

O espaço da Argentina na estratégia de JK 

 

Foi no governo Juscelino Kubitschek que as relações bilaterais entre o Brasil 

e a Argentina, praticamente suspensas desde o final do governo de Getúlio Vargas, 

recuperaram o seu status prioritário (DORATIOTO & VIDIGAL, 2015). A 

aproximação entre os dois governos foi facilitada pela coincidência ideológica, 

afinal, o mesmo desenvolvimentismo que orientava a política do governo brasileiro, 

conhecido como desarrollismo na Argentina, passou a orientar a gestão do governo 

Frondizi (1958 – 1962) (SPEKTOR, 2002).   

Além da ideologia comum, contribuiu para a melhora das relações 

diplomaticas a percepção do Itamaraty de que a Argentina havia superado a atitude 

expansionista sobre a vizinhança. Ao Ministério das Relações Exteriores (MRE), 

parecia que a antiga estratégia da política externa fora substituída, com a queda de 

Perón, por outra de maior diálogo e busca pelo entendimento (VIDIGAL, 2003). 

Superava-se as inseguranças do período anterior, quando “a cordialidade oficial 

perdeu legitimidade na chancelaria brasileira, que cedeu às percepções segundo as 

quais era perigoso associar-se à Argentina de Perón” (SPEKTOR, 2002, p. 143). 

Ademais, o eixo Brasil-Argentina beneficiou-se da OPA. “Pela primeira 

vez, o ‘outro’ que ajuda a definir os contornos da identidade brasileira deixou de 

ser os países hispano-americanos” (SANTOS, 2014, p. 97). De fato, a operação 



prometia ser uma reavaliação da forma  segundo a qual o Brasil passaria a encarava 

os vizinhos, Argentina inclusa. Além disso, sobre os benefícios da operação para a 

evolução da relação bilateral Brasil-Argentina, é concernente o relato do diplomata 

de carreira e futuro chanceler brasileiro Mario Gibson Barbosa. Trata-se do ministro 

que levou pessoalmente ao presidente Frondizi uma cópia do discurso de 

lançamento da Operação Pan-Americana e uma carta assinada por JK na qual o 

chefe de estado brasileiro solicitava formalmente, antes do lançamento oficial da 

iniciativa, o apoio do seu congênere (BARBOZA, 1992). Nas palavras do 

diplomata:  

 “E foi, de fato, o que aconteceu: Frondizi agradeceu, visivelmente 

lisonjeado, a especial consideração de JK, leu o discurso detidamente e 

disse-me com firmeza: ‘Excelente. Não tenho qualquer sugestão a fazer. 

Assegure o Presidente Kubitschek que imediatamente após o discurso 
dele convocarei a imprensa para declarar que o apóio e subscrevo 

completamente. ’ E cumpriu a promessa. 

 Respirei aliviado, contente, grato. Aquele era um momento de capital 

significação nas relações entre o Brasil e a Argentina, habitualmente tão 
conturbadas e difíceis, em consequência, mesmo, da importância, que 

cada país assume um para o outro. Um horizonte de paz, compreensão 

e harmonia de interesses se abria para os dois grandes vizinhos que só 

tinham – e só têm – a ganhar com uma união sólida e verdadeira, em 

lugar da tola e irracional rivalidade – quando não hostilidade – do 

passado” (BARBOZA, 1992, p.53 - 54). 

A OPA tornou-se assim, também, projeto da Argentina de Frondizi. O que 

se seguiu foi o adensamento das relações bilaterais através de consultas mútuas e 

coordenação política. Como resultado, ambos países produziram e assinaram um 

protocolo de consultas que declarava a relevância da cooperação bilateral e a 

importância do esforço combinado na atuação em foros multilaterais. Mais 

especificamente, o protocolo de consultas discutia também à participação dos países 

na Agência Internacional de Energia Atômica, o uso compartilhado do Rio Uruguai 

e questões pertinentes à Antártica (SARAIVA, M. G., 2012). 

As consultas mútuas e a coordenação política, iniciadas no governo JK, 

ainda tiveram como mérito o estabelecimento de negociações para a conformação 

de uma área de livre comércio entre o Brasil e a Argentina. As deliberações, que 

incluíram também diplomatas chilenos e uruguaios, foram frutíferas. A intenção do 

grupo foi apresentada à OEA e, pouco tempo depois, em 1960, tanto Brasil quanto 

Argentina acabaram por assinar, junto com outros países da região, o Tratado de 

Montevidéu que criou a ALALC (Associação Latino-Americana de Livre 



Comércio), a precursora do Mercado Comum do Sul, ou Mercosul (SARAIVA, M. 

G., 2012). 

Dito isso, independente do destino que tenha acometido à operação, como 

visto, vítima da pressão norte-americana, a articulação foi prógona do que viria a 

ser a tônica do relacionamento bilateral, baseada na convicção mútua das 

potencialidades econômicas da região. Nas palavras de Matias Spektor:      

 “Apesar do fracasso em fundar um novo ordenamento regional, a OPA 

precedeu a concepção argentino-brasileira de que o Cone Sul poderia 

ser, efetivamente, um pólo atrativo da atenção internacional por 

oposição ao Caribe, que graças ao novo regime castrista tornara-se o 

ponto de gravidade dos assuntos interamenticanos (SPEKTOR, 2002, 

p.29). ” 

Parte 2 

O Governo Quadros 

 

Jânio Quadros, um professor de português de São Paulo convertido em 

figura pública, elegera-se sucessivamente vereador, deputado estadual, prefeito, 

governador, deputado federal e presidente da República. Raramente terminando 

seus mandatos, o presidente Quadros, chamado por Ricardo Arnt  de o “último 

corifeu da prosódia política brasileira” (ARNT, 2004, p.13), arrebanhava multidões 

e conquistava votos com discursos demagógicos e eloquentes. Durante sua 

campanha presidencial, 

 “Sem ter um programa definido e desprezando os partidos políticos, 

atraía o povo com sua figura popularesca e ameaçadora que prometia 

castigo implacável aos beneficiários de negociatas e de qualquer tipo de 

corrupção” (FAUSTO, 2018, p. 240). 

O moralismo de Jânio vinha acompanhado pelo seu conservadorismo e pela 

inovação no modo de fazer campanha. Valendo-se de gestos extravagantes, 

Quadros garantia visibilidade na mídia e, por meio dessa publicidade gratuita, 

tornou-se um ícone popular (RICUPERO, 2017). Foi, em essência, um candidato 

populista. Como reconta Ricardo Arnt, seu biógrafo:  

 “Mas o intelectual radical arrebatado de paixão pelo serviço público 

também não hesitava em simular desmaios, aparecer com os sapatos 

trocados, tomar injeção em comício, vestir ternos estrategicamente 

amarfanhados, brandir vassouras contra a corrupção e comer sanduíche 

de banana nos palanques para impressionar os pobres, após jantar com 

os amigos. Jânio chegou a multar seu próprio carro” (ARNT, 2004, 

p.18) 



Depois de eleito, portanto, o governo Jânio Quadros e as políticas aprovadas 

no período foram coerentemente marcados pela excêntrica personalidade do 

candidato. Como era de se esperar, moralizar a política nacional mediante o 

enfrentamento da corrupção tornou-se a agenda do Executivo Federal. Mais do que 

isso, no entanto, Quadros buscou moralizar a própria sociedade brasileira 

(ALMEIDA, J.D.L., 2013).    

Objetivamente, destacam-se a interferência moralista do governo em casos 

tais como a proibição das rinhas de galo (BRASIL, 1961b) e a restrição a realização 

de corridas de cavalo aos domingos e feriados, que também ficou restrita aos 

maiores de 21 anos (BRASIL, 1961a). Além disso, Jânio liderou a cruzada contra 

os lança-perfumes (BRASIL, 1961c) e os biquínis, que ficaram proibidos em 

anúncios de TV, concursos de beleza e praias (ALMEIDA, J.D.L., 2013). 

Porém, cabe destacar que a agenda do governo não coincidiu com o que, na 

modernidade, seriam considerados valores conservadores. Foi em 1961, por 

exemplo, que logrou-se a criação do Parque Nacional do Xingu, a primeira e até 

hoje a maior reserva indígena criada na República (CALDEIRA, 2017). Na frente 

econômica, no entanto, Quadros provou-se indiscutivelmente conservador. Foram 

adotadas medidas ortodoxas, objetivando reduzir a inflação e o déficit público, 

heranças do governo JK. As medidas austeras agradavam a UDN, seu aliado 

político de maior peso (ALMEIDA, J.D.L., 2013). O governo promoveu a 

desvalorização do câmbio, reduziu subsídios para o trigo e o petróleo, 

contingenciou os gastos governamentais e controlou a expansão monetária. Em 

contrapartida, recebeu recursos do FMI de forma que pudesse honrar os pagamentos 

da dívida externa. Os resultados, no entanto, foram ambíguos. As exportações 

cresceram em 1961, mas a inflação continuou aumentando, subindo de 9% para 

15% no mesmo ano (BARRETO, 2001). 

Sobre o quadro político, Jânio Quadros foi o primeiro presidente desde a 

redemocratização a governar sem a maioria no Congresso. Eleito com o apoio da 

UDN, tinha como oposição o PTB-PSD, que possuíam a maioria. Agravando a 

situação, os udenistas afastavam-se do presidente, citando sua difícil personalidade 

como causa (ALMEIDA, J.D.L., 2013). A título de exemplo, Afonso Arinos, 



ministro das relações exteriores de Jânio Quadros e importante udenista, 

famosamente afirmou que “Jânio é a UDN de porre” (COUTO, 2011, p. 160). 

Carlos Lacerda, outra figura de peso do partido, disse que “Jânio é um louco 

que pensa que é Jânio Quadros” (ARNT, 2004, p. 18). O mesmo rompe oficialmente 

com o governo em 24 de agosto de 1961, acusando o presidente de planejar um 

golpe de Estado (ALMEIDA, J.D.L., 2013). O quadro político continuou a se 

deteriorar até a renúncia do presidente em 25 de agosto de 1961. A sua inesperada 

saída, menos de um ano depois de eleito, gerou séria instabilidade em um ambiente 

político já conturbado. Como resume bem Boris Fausto: 

 “Pela primeira vez um presidente tomou posse em Brasília, encarnando 

as esperanças do futuro. Em menos de sete meses essas esperanças 

seriam desfeitas pela renúncia que atiraria o país em uma grave crise 

política” (FAUSTO, 2018, p. 241). 

Na data da renúncia, o vice-presidente João Goulart, natural herdeiro do 

cargo, encontrava-se em viagem oficial a China comunista. Considerando sua 

posição política, sendo ele um importante quadro do PTB ligado aos sindicatos e 

próximo da figura de Getúlio Vargas, parecia pouco provável que a renúncia fosse 

bem recebida. Especulou-se, inclusive, que Quadros não objetivava abdicar da 

presidência, mas forçar uma crise da qual sairia fortalecido. A verdade é, em 

detrimento de especulações, não há nada que comprove os motivos do presidente. 

Alegando, em termos vagos, forças que não o permitiriam continuar no exercício 

do cargo, Jânio nunca deixou claro o que o incitou a renunciar (ALMEIDA, J.D.L., 

2013). De todo modo, ninguém impediu sua saída. Afinal, abdicações presidenciais 

não são objeto de apreciação do Congresso Nacional. Também não houveram 

grandes movimentações clamando pela permanência do presidente. Sobre o 

desenrolar dos acontecimentos: 

 “Jânio partiu apressadamente de Brasília e desceu em São Paulo, em 

uma base militar. Aí recebeu um apelo de alguns governadores dos 
estados para que reconsiderasse seu gesto. Mas, afora isso, não houve 

nenhuma outra ação significativa pelo retorno do presidente. Cada 

grupo tinha razões de queixa contra ele e começava a tomar pé na nova 

situação. Como renúncias não são votadas, e sim simplesmente 

comunicadas, o Congresso tomou apenas conhecimento do ato de Jânio. 

A partir daí a disputa pelo poder começou” (FAUSTO, 2018, p. 243).  

 Dado que o vice-presidente encontrava-se no exterior no momento da 

abdicação, o cargo foi transmitido ao presidente da Câmara dos Deputados. Na 

disputa pelo poder que se seguiu, setores das Forças Armadas se declararam contra 



o retorno de Jango e houveram inclusive ameaças de abater o seu avião. Esforços 

republicanos, no entanto, foram capazes de garantir a continuidade da democracia. 

Em especial, Leonel Brizola, então o Governador do Rio Grande do Sul e cunhado 

do vice-presidente, valeu-se do seu capital político e meios de comunicação para 

defender a causa do contraparente. Tal movimento, que ficou conhecido como 

Cadeia pela Legalidade contou com a adesão expressa de autoridades importantes, 

como o Henrique Teixeira Lott, que acabou preso por isso, e do III exército, sediado 

no Rio Grande do Sul (ALMEIDA, J.D.L., 2013).  

A pressão foi suficiente para colocar os dois lados na mesa de negociação. 

A solução para a crise foi a aprovação do parlamentarismo pelo Congresso 

Nacional, o que, na prática, significava a limitação dos poderes do presidente 

(CALDEIRA, 2017). Jango não assumiu a qualquer custo. De todo modo, de acordo 

com o combinado, Goulart, que retornara ao país pela fronteira sul com o Uruguai, 

assumiu o cargo de presidente da República em 7 de setembro de 1961 (ALMEIDA, 

J.D.L., 2013).  

O Governo Goulart 

 

A crise política induzida pela renúncia de Jânio Quadros, foi 

satisfatoriamente resolvida pelo parlamentarismo, no entanto de forma provisória. 

Afinal, a cizânia entre a esquerda e a direita não fora causada, somente acentuada, 

pela chegada repentina de um PTBista com fama de comunista à presidência. Como 

Ricupero qualifica,     

 “O contexto interno não poderia ter sido mais adverso. A saída 

negociada para a crise da sucessão de Jânio Quadros não passara de 

pausa de conveniência a fim de evitar a luta armada. A trégua 

introduzida pela adoção sem convicção de um parlamentarismo mal 

costurado somente adiara uma vez mais enfrentamento cujas raízes 

vinham de longe. Desde 1945, pelo menos, disputavam o poder os 
herdeiros de Vargas, aliados socialmente a sindicatos da massa operária 

em ascensão, contrapostos a forças liberais e conservadoras alinhadas a 

profissionais liberais e à classe média urbana” (RICUPERO, 2017, p. 

398).  

Dessa maneira, instituiu-se pela primeira vez o parlamentarismo na 

república brasileira, que, em Tancredo Neves (PSD), teve o seu primeiro primeiro-

ministro. No ano seguinte, no entanto, o político afastou-se para disputar o cargo 

de deputado federal por Minas Gerais (ALMEIDA, J.D.L., 2013). Foi substituído 



por Brochado da Rocha que, por sua vez, foi sucedido por Hermes Lima. Ambos 

políticos filiados ao PTB, o partido do presidente (MESQUITA, 2014).  

Nenhum dos parlamentares permaneceu por muito tempo no cargo, pudera, 

já que o regime durou menos de dois anos. Em janeiro de 1963, no ambiente hostil 

que atravessava a política brasileira, os partidos consensualmente concordaram com 

a realização de um plebiscito pelo retorno do presidencialismo. Curiosamente, a 

decisão interessava tanto a situação quanto a oposição. Como disse Ricupero, 

“Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, Ademar de Barros, Leonel Brizola e até o 

renunciante Jânio Quadros” (2017, p. 400), todos concordavam com João Goulart 

sobre o retorno ao sistema presidencialista. Os motivos, contudo, divergiam.  

O retorno ao regime presidencialista conferiria, por um lado, maior poder a 

Goulart e ao PTB, mas também poderia ser proveitoso a UDN, que se preparava 

para a corrida presidencial de 1965. Afinal, se presidente, Goulart não poderia 

eximir-se de culpa pelo desempenho do governo e, em especial, pelo desempenho 

da economia (ALMEIDA, J.D.L., 2013). Durante o parlamentarismo, embora os 

dois primeiros gabinetes tenham mantido o mesmo Ministro da Fazenda, o que 

garantiu por algum tempo a continuidade da agenda econômica, a situação política 

caótica da época gerava constrangimentos a sua fruição (MESQUITA, 2014).  

Sobre esta agenda, é relevante tratar do Plano Trienal, elaborado pelo 

economista Celso Furtado, idealizador da Sudene no governo JK e que, feito 

ministro em setembro de 1962, foi apontado, com o retorno do presidencialismo, 

ministro extraordinário para o Planejamento. Sobre o Plano, entre objetivos e metas, 

buscava, como tentara Jânio, debelar o crescimento da inflação. O projeto acabou 

subscrito, também, por San Tiago Dantas, então na pasta da Fazenda e que fora 

importante figura da política externa do período, chegando a ocupar, inclusive, o 

cargo de Ministro das Relações Exteriores (CAMPOS, 1994). 

No entanto, o Plano Trienal “Do ponto de vista de João Goulart, teria sido 

sobretudo um truque propagandístico para facilitar a restauração do 

presidencialismo” (CAMPOS, 1994, p. 571). O presidente resistia aos cortes 

orçamentários propostos e o plano fracassou, fazendo necessário a requisição de 

novos empréstimos ao FMI. Em decorrência disso, como de costume, foram 

adotadas novas políticas de austeridade (ALMEIDA, J.D.L., 2013). 



Como resultado, durante o governo Goulart, o Brasil experimentou uma 

forte desaceleração do crescimento econômico. O Produto Interno Bruto, que em 

1961 fora de 8.6%, despencou para 0.6% em 1963. Foi o pior desempenho da 

economia desde 1939. No final do governo, a dívida pública continuava a crescer e 

o balanço de pagamentos era afetado pelo recuo das exportações (BARRETO, 

2001).  

Com o retorno do presidencialismo e o abandono do Plano Trienal, Jango 

passou a buscar apoio para concretizar as chamadas Reformas de Base. Entre elas, 

destaca-se a Reforma Agrária, que exigia que fossem feitas, se executada da forma 

pretendida pelo governo, alterações na própria Constituição Federal. A proposta de 

Goulart era a de indenizar com títulos da dívida pública os proprietários cujas terras 

tivessem sido tomadas, enquanto a previsão constitucional era de que as 

desapropriações fossem pagas em dinheiro (ALMEIDA, J.D.L., 2013). 

As Reformas de Base eram polêmicas e reavivam a tensão latente, no 

entanto, que nunca havia deixado de estar presente na política brasileira desde a 

fundação do PTB, do PSD e da UDN em 1945. É a mesma tensão de que trata 

Ricupero na primeira citação no início desse capítulo. Repetia-se a mesma dinâmica 

de uma disputa decenária entre a esquerda e a direita, entre os liberais e os 

comunistas (RICUPERO, 2017). Como era de se esperar, a cisão ecoou no 

Congresso Nacional. De um lado da cisma, apoiando as reformas, formou-se a 

Frente Parlamentar Nacionalista (FPN) composta principalmente por deputados do 

PTB, mas também por dissidências importantes da UDN e do PSD. Do outro, tinha-

se a Ação Democrática Parlamentar (ADP), contrária às reformas e constituída 

majoritariamente pela UDN (ALMEIDA, J.D.L., 2013).  

O resultado foi desfavorável à FPN, que fracassou em conseguir os votos 

necessários para as Reformas de Base. Isso se deu, pois, o PSD se distanciava de 

Jango, encaminhando um processo que levou ao rompimento definitivo com o 

governo em março de 1964. Embora o partido do presidente tenha crescido 

exponencialmente até a década de 1960, fazendo aumentar sua participação na 

Câmara dos Deputados de 8% para 30% do total entre 1946 e 1962, o PTB não 

possuía a maioria absoluta dos congressistas e, portanto, dependia do apoio do PSD 



na votação. Isolado, não foi capaz de aprovar as reformas (ALMEIDA, J.D.L., 

2013).  

Como resposta a derrota, Jango buscou o apoio popular para as mudanças 

que propunha. No dia 13 de março de 1964, realizou um grande comício em defesa 

das Reformas de Base na Central do Brasil, próximo ao Ministério da Guerra. A 

atitude considerada provocadora, teve como resposta, na semana seguinte, a marcha 

da Família com Deus pela Liberdade, realizada em São Paulo. Na marcha, pedia-se 

a intervenção militar para afastar o risco do comunismo (ALMEIDA, J.D.L., 2013). 

Foi nesse clima, apostando na polarização e no enfrentamento como 

estratégia política que Goulart comparece em uma reunião da Associação dos 

sargentos e suboficiais da Polícia Militar, realizada no Automóvel Clube no dia 30 

de março de 1964.  

Tratava-se de um claro gesto político de apoio a reivindicação do 

movimento dos Sargentos que demandavam sua elegibilidade para cargos 

legislativos. Foi a gota d’água. Havia a percepção castrense de que o presidente 

tinha como finalidade subverter a hierarquia das forças armadas e, comprometendo 

a instituição, facilitar a conflagração de uma revolução sindicalista (ALMEIDA, 

J.D.L., 2013).  

Em verdade, a direita também se radicalizava. Os dois lados caminhavam 

no sentido contrário de uma solução negociada e democrática. Não possuíam 

especial apreço pela democracia e nem havia organizações da sociedade civis com 

força o suficiente para arrefecer o empeço ao pleno funcionamento das instituições. 

Havia de fato uma corrida pelo controle do governo e todos se preparavam para um 

golpe. Se, por um lado, a direita buscava impedir não só as reformas, mas também 

a possível instauração de um regime comunista-sindicalista, a esquerda queria 

garantir a consecução das reformas, bem como frustrar as pretensões golpistas da 

oposição (CARVALHO, 2004). 

A participação de Goulart da reunião do Automóvel Clube foi parte dessa 

disputa. Constrangido a agir por Brizola e sindicalistas, o presidente, temeroso de 

ver-se destituído da liderança política no seu partido e no encaminhamento das 

reformas, atentou contra a hierarquia das forças armadas e perdeu o dispositivo 

militar (CARVALHO, 2004).  



É simbólico o evento transcorrido em fevereiro de 1964, portanto no mês 

imediatamente anterior a essa reunião. No caso narrado por Mario Gibson Barboza 

em seu livro de memórias, o diplomata e futuro chanceler brasileiro acompanhava 

San Tiago Dantas em uma reunião com o presidente. No encontro, no apartamento 

do Jango no Rio de Janeiro, localizado no edifício Chopin em Copacabana, San 

Tiago pergunta a Goulart sobre os seus motivos para a nomear Nei Galvão para o 

cargo de Ministro da Fazenda. O ex-ministro argumentava que o escolhido não 

possuía os predicados necessários para o exercício do cargo (BARBOZA, 1992). A 

resposta é premonitória do que viria então a acontecer com o governo e com a 

democracia brasileira: 

 “ – É, poder ser, mas tem a vantagem de que posso demiti-lo quando 

desejar, pois não conta com apoio político. Aliás, professor, isto aqui 

vai de mal a pior. Brizola escala sobre mim, disputando-me a liderança 

dentro do meu partido. E eu escalo sobre ele, pois não posso perder essa 

liderança, nem pensar em apoiar-me no PSD e muito menos na UDN. 

De modo que vamos de escalada em escalada e terminaremos num 

golpe militar” (BARBOZA, 1992, p. 82).     

A previsão do presidente provou-se correta. Para isso contribuíram os 

acontecimentos narrados nesse capítulo como, por exemplo, o temor dos 

conservadores de que Jango implementasse uma república comunista-sindicalista 

no Brasil, a suspeita da oposição de que Goulart pudesse realizar um autogolpe para 

continuar no poder e o receio das Forças Armas de que as atitudes do presidente 

pudessem minar a ordem militar. Esses fatores somaram-se então ao fraco 

desempenho da economia e as crises e reformulações ministeriais que sofreu o 

próprio governo (SOUZA, 1989).  

Por fim, os desafios internos se articularam com determinantes da política 

internacional para provocar a deposição de João Goulart do cargo de presidente da 

República. Pondo um ponto final a ordem democrática de direito, instalou-se um 

regime ditatorial civil-militar (SOUZA, 1989). 

A Política Externa Independente – PEI 

 

A Política Externa Independente, também conhecida pelo seu acrógrafo 

PEI, foi a diretriz para a inserção internacional do Brasil durante as presidências de 

Jânio Quadros e João Goulart que, somadas, correspondem a não mais do que 3 

anos e uma dupla de meses de governo. Foi uma época politicamente conturbada 



da história do país na qual estiveram à frente do Itamaraty cinco chanceleres 

distintos. De todo modo, opondo-se à brevidade do período e à instabilidade 

institucional, foi um momento de novos valores e conceitos que cabalmente 

revolucionaram o pensamento diplomático do país (BARRETO, 2001). Como disse 

Ricupero,  

 “É excepcional e improvável que épocas de aguda crise doméstica 

produzam diplomacia de qualidade como sucedeu com a Política 

Externa Independente. Apesar de coincidir com o naufrágio do regime 

instituído pela Constituição de 1946, a diplomacia foi praticamente a 

única coisa que se salvou de dois anos e meio de radicalização política 

e paralisia administrativa” (RICUPERO, 2017, p. 397). 

Sem prejuízo ao seu carácter revolucionário, no entanto, a Política Externa 

Independente, não deixou de fazer parte da ideologia do desenvolvimento, natural 

do capitalismo associado brasileiro (ÁLVARES, 1989). Dessa maneira, a 

inauguração de um momento distinto da política externa nacional não é uma ruptura 

total com o passado. Aliás, muitas das transformações que chegaram ao Itamaraty 

naquela época já vinham sendo anunciadas em governos pregressos. Nesse tocante, 

cabem as palavras de João Daniel Lima de Almeida sobre o assunto:  

 “A Política Externa Independente inaugura uma nova fase na trajetória 

da ação externa brasileira. Não é um ruptura, já que como vimos, parte 

significativa de seu temas e desdobramentos já haviam se insinuado, 
ainda que com tratamento ambíguo, na agenda externa do governo JK, 

mas é, certamente, um marco. Pode-se considerar que se encerrava o 

longo ciclo americanista da história da república, que se consolidara a 

partir do Barão do Rio Branco. Inaugurava-se, com exceção do governo 

Castelo Branco, um novo ciclo de maior autonomia externa e de 

globalismo. Os interesses internacionais brasileiros se alargavam para 

além do hemisfério. Para viabilizar a plena consecução do projeto 

desenvolvimentista nacional urgia abandonar vinculações ideológicas 

restritivas e alargar os limites da ação brasileira diversificando 

parcerias” (ALMEIDA, J.D.L., 2013, p. 454). 

O país passou a buscar uma posição própria e autónoma, que fizesse sentido 

em seu contexto regional quando, no contexto global, o mundo atravessava um 

período particularmente conflituoso entre as duas superpotências da Guerra Fria. 

Ilustrativo desse momento da política internacional, ainda no governo quadrista, 

por exemplo, quando o Itamaraty estava sobre a liderança do chanceler Afonso 

Arinos, ergueu-se o muro de Berlim, símbolo da divisão do continente europeu e 

do próprio Sistema Internacional, fragmentado em esferas de influência 

(BARRETO, 2001). 



Nesse contexto de mudança, uma das novidades trazidas com o advento da 

PEI foi a tentativa do MRE de adensar ou criar laços diplomático com países do 

continente africano, países socialistas e países em desenvolvimento. Outrossim, 

nesse momento a América Latina ganhou destacada relevância no arco da política 

externa brasileira (ALMEIDA, J.D.L., 2013). Diante de tamanho desafio, segundo 

Vera Cíntia Álvares:   

 “O Brasil pretenderia constituir uma ‘quarta posição’, mais adequada à 

tradição dos países da América do Sul. Não integrado ao primeiro, 

inassimilável pelo segundo e sequer plenamente identificado com o 

terceiro mundo, o Brasil advogava a necessidade de ser pragmático e 

relacionar-se economicamente com todos os países. Mesmo assim, a 

Política Externa Independente coincidia com as teses do Movimento 

Não-Alinhado, tais como o repúdio ao colonialismo, neocolonialismo e 

racismo; o apoio aos povos da Ásia e África nas lutas de libertação; e a 
recusa do sistema de blocos e da participação nos conflitos provocados 

por essa política” (ÁLVARES,1989, p. 84).  

Exemplo prático do novo curso de ação adotado foi o reestabelecimento, a 

mando de Jânio Quadros, das relações diplomáticas com a URSS que, efetivamente, 

concretizaram-se em novembro 1961. As ordens expressas da presidência ficaram 

eternizadas em um dos famosos bilhetes de Quadros, curto, destinado ao MRE: 

 “Brasília, 25 de julho de 1961. 

 GP/MRE/238 

 Excelência,  

 Solicito de Vossa Excelência as providências necessárias ao 

restabelecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a União 
Soviética.  

 Jânio Quadros” (CADERNOS DO CHDD, 2006). 

Ainda, tais rompimentos de antigos paradigmas na diplomacia brasileira não 

tardaram. Logo após a sua posse, no dia 15 de março de 1961, Jânio Quadros 

remeteu uma mensagem ao Congresso Nacional, em ocasião da abertura da Sessão 

Legislativa de 1961, onde ilustrava, entre outras questões de política interna, a 

postura que o seu governo assumiria no concerto das nações (GARCIA, 2008). Na 

seção correspondente às relações internacionais, pondera que o Brasil é um país 

historicamente cristão, uma democracia racial e parte do mundo livre ocidental. O 

maior interesse nacional, em consonância com o que já pensava o presidente 

anterior, Juscelino Kubitschek, seria o desenvolvimento. Por conta disso, 

argumenta, seria importante distinguir as relações ideológicas, cuja divisão global 

se dá no eixo Leste-Oeste, daquelas relações que são econômicas, onde os opostos 

estariam no eixo Norte-Sul (BARRETO, 2001). Nas palavras do próprio Jânio 

Quadros:  



 “O interêsse no desenvolvimento econômico é comum à maior parte da 

humanidade. Já se tem falado num conflito entre o norte e o sul dêste 

globo, porções que se distanciam progressivamente em nível de vida, a 

primeira enriquecendo-se e a segunda empobrecendo-se. Essa 

diferenciação do mundo em duas partes, que se justapõe ao conflito 

ideológico leste-oeste, é essencialmente de ordem econômica e, ao 

contrário daquele, não encontra grandes entraves para ser anulada. Tal 

anulação é um imperativo de sobrevivência de uma sociedade 

internacional em que as nações tenham o direito de escolher o seu 

destino. Acreditamos nada se possa fazer de mais eficaz, para a 
neutralização do conflito ideológico, do que a eliminação, progressiva 

e rápida, dessa diferenciação norte-sul: nenhum outro objetivo, pois, 

merece maior empenho do mundo ocidental.  

 (...) Temos a convicção de que o estabelecimento de contatos 
proveitosos entre os países de ideologias divergentes é possível e se 

impõe ao Brasil, quer por seus interêsses comerciais, quer como 

colaboração necessária à redução das tensões internacionais e ao 

progressivo afiançamento da paz. O conflito leste-oeste tende a 

restringir-se, cada vez mais, ao campo das atitudes ideológicas. Temos 

confiança nas nossas, não desejamos mal aos povos que as têm 

diferentes. Não existem, a nosso ver quaisquer que sejam as 

expectativas subjetivas de cada facção, conflitos ou antagonismos de 

índole doutrinária ou social, que sejam incompatíveis com a política de 

convivência sincera, de coexistência leal” (QUADROS, 1961, p. 92 – 

93 grifo do autor). 

É evidente que, dado o contexto de Guerra Fria, colocações como essas na 

frente externa, onde os atores principais pressionavam pelo alinhamento, não 

estavam isentas de críticas. Vasco Mariz em Nos Bastidores da Diplomacia relata 

conversa que teve com Robert Kennedy na época em que seu irmão, John Kennedy, 

ocupava o cargo de do presidente dos Estados Unidos (MARIZ, 2013). Nas suas 

palavras:  

 “Perguntou-me o famoso irmão do presidente o que era aquela 

historieta de política externa independente. Procurei definir o que o 
Brasil pretendia ao defender aquela teoria. Ele sorriu e disse: ‘Ninguém 

é independente, todos os países são dependentes uns dos outros. ’ Aí eu 

tentei qualificar melhor nossa teoria, dizendo que, sem dúvida, o mundo 

estava polarizado no momento entre russos e norte-americanos, mas 

dentro de cada bloco havia nuances de independência. O Brasil 

indiscutivelmente fazia parte do mundo ocidental, mas desejava ter uma 

certa autonomia, dentro de nosso bloco, para ter relações com alguns 

países que nos interessavam. Citei Cuba, com quem os EUA estavam 

em péssimas relações, mas que nós brasileiros, gostaríamos de manter 

um bom entendimento com Havana, o que inclusive poderia ser útil 

amanhã para uma eventual reconciliação. Bob resmungou algo que não 
entendi e eu prossegui: ‘Vocês, americanos, às vezes têm diferenças de 

opinião com o general De Gaulle, mas nem por isso a França deixa de 

ser menos confiável. ’ Bob Kennedy então cresceu para mim dizendo 

em tom de voz mais alto: ‘O Brasil não pode se comparar com a França! 

’. Retruquei: ‘Aceito até certo ponto, mas vejamos o caso do México. 

Os mexicanos dão todo o apoio aos cubanos, mas conseguem manter 

ótimas relações com Washington’. Kennedy irritou-se, começou a falar 

alto, dizendo que o México é um caso especial. Baixou o tom depois e 

explicou: ‘No decorrer da história a América cometeu inúmeras 



violências com os mexicanos e nos EUA existe ainda hoje uma elite 

intelectual que tem sensação de culpa em relação a certas atitudes 

mexicanas’. E virou-se para o outro lado da mesa para conversas com 

o outro vizinho” (MARIZ, 2013, p. 110). 

No entanto, enfrentando a oposição internacional, Quadros persistiu nas 

reformas da política externa. Um exemplo relevante é a nova proposta para a relação 

com o continente africano. Até então, na questão colonialista, o apoio à Portugal 

era a norma e nem mesmo o governo anterior, de Juscelino Kubitschek, foi excessão 

(SANTOS, 2014). De maneira representativa, Juscelino realizou somente duas 

viagens ao exterior como presidente, das quais uma foi a Portugal, em 1960, com o 

objetivo de prestigiar o Centenário do Infante D. Henrique (DANESE, 2017). 

Diferentemente, no governo Jânio Quadros, o chanceler brasileiro Afonso 

Arinos, tornou-se o primeiro Ministro das Relações Exteriores brasileiro a visitar o 

continente, onde, no período, inaugurou-se diversas embaixadas e consulados. 

Além disso, foi então que, dentro do Itamaraty, criou-se a divisão de África 

(ALMEIDA, J.D.L., 2013). 

Dito isso, apartado desta reverão histórica no posicionamento político 

brasileiro, convém citar um caso de excesso que afasta-se dos desígnios da PEI para 

o eixo Brasil-África. Ainda no início da gestão quadrista, em março de 1961, o 

presidente planejou a anexação de Angola ao Brasil. Segundo relatado por Vasco 

Mariz em sua autobiografia, Quadros pediu então que Afonso Arinos escolhesse 

um Cônsul com a personalidade adequada para encarar a empreitada. O nome 

designado foi o do então conselheiro Frederico Carnaúba que, sabendo a natureza 

da sua missão, mostrou-se assustado e temeroso por sua própria vida (MARIZ, 

2013). De toda sorte, a iniciativa em dessincronia com os valores da descolonização 

afro-asiática, foi, por fim, abandonada sem maiores acontecimentos dada a renúncia 

do presidente. 

Em um caso semelhante, Jânio Quadros também planejou a invasão do 

Suriname. Chegou a demandar do comandante militar da Amazônia que planejasse 

a ação. Acreditava que se o terrítorio fosse anexado seria capaz de convencer a 

França a vender a Guiana Francesa ao Brasil, e poderia, assim, portanto, abrir uma 

janela do país para o Caribe (MARIZ, 2008). 

Ainda sobre a PEI no governo Quadros, com relação a Cuba, então um caso 

problemático, tendo em vista o processo revolucionário na ilha que enfrentou a 



hegemonia dos EUA no continente, a gestão quadrista condecorou Ernesto Che 

Guevara, em visita oficial ao Brasil com a Ordem do Cruzeiro Sul (ALMEIDA, 

J.D.L., 2013). A decisão, tomada de forma unilateral pelo presidente, sem consultar 

ao Chanceler, mostrou-se um dos atos finais de um governo controverso. No dia 25 

de agosto de 1961, apenas seis dias depois de homenagear o líder marxista, Jânio 

Quadros renunciou ao cargo de presidente da República (BARRETO, 2001).  

Já com o advento do governo Goulart, sob o comando de Santiago Dantas, 

seu principal chanceler, a PEI entra em uma nova fase onde as diretrizes da política 

começam a se institucionalizar. Princípios da Política Externa Independente tais 

como a autodeterminação dos povos, a solução pacífica de controvérsias, a defesa 

da soberania, a não-intervenção, o multilateralismo, o universalismo, a centralidade 

da América Latina para a diplomacia nacional e a prioridade ao desenvolvimento e 

industrialização, encontram espaço na estrutura institucional do ministério e 

perpetuaram-se para além do mandato de Jânio e Jango (ALMEIDA, J.D.L., 2013). 

Há, no entanto, uma reversão relevante na política com relação ao 

colonialismo. Em franco retorno ao posicionamento anterior visto em JK, o Brasil 

se recusa, no âmbito da ONU, a condenar Portugal por meio das resoluções 1807 e 

1808 pela morte de mais de 30 mil pessoas em Angola entre os anos de 1961 e 1964 

(ALMEIDA, J.D.L., 2013). Como relatou João Clemente Baena Soares, diplomata 

de carreira e chefe da Divisão da África no governo Goulart:  

 “Nossa grande dificuldade, politicamente comprometedora, eram os 

votos nas Nações Unidas. O único que mudou o nosso voto foi o Jânio; 

mesmo com Jango apoiávamos Portugal quando vinham os projetos de 

resolução sobre colonialismo” (D’ARAUJO et al, 2006, p. 34). 

Por fim, ainda no governo Goulart, o início da gestão de João Augusto de 

Araújo Castro da pasta das Relações Exteriores abre novas frentes para a Política 

Externa Independente. Então, novas agendas foram inauguradas ainda que tenham 

demorado para se consolidar no arco da política externa nacional. Como diz João 

Daniel sobre esta última fase da PEI:  

 “Sua atuação se dava na crítica do ‘veto invisível’ da Assembleia Geral 

aos temas sempre negligenciados da ordem econômica e da 

descolonização. No discurso de 1963, como chanceler, Araújo Castro 
alertava que ao Desarmamento, Desenvolvimento e Descolonização 

restavam a Morte, a Fome e a Escravidão. Além da rima, o tom era 

alarmista e inédito. Incorporava questões como a dignidade humana que 

apenas muito mais tarde se tornariam prioritárias no discurso externo 



brasileiro, ainda que com o tom mais moderado que nos discursos 

anteriores. (ALMEIDA, J.D.L., 2013, p. 458) ”  

A Argentina na PEI 

 

Do ponto de vista das relações bilaterais com a Argentina, o curto governo 

de Jânio Quadros significou a continuidade e o aprofundamento da trajetória 

cooperativa iniciada no governo JK (CANDEAS, 2017). A crescente aproximação 

diplomática iniciada no mandato anterior decorrente, principalmente, da 

convergência ideológica entre os dois governos, levou por fim, ao encontro entre o 

presidente Frondizi e o presidente Quadros (DORATIOTO, 2014).  

A reunião ocorreu entre os dias 20 e 22 de abril de 1961, no Rio Grande do 

Sul, na cidade de Uruguaiana localizada na fronteira com a Argentina. Nesse 

evento, os chanceleres Afonso Arinos do Brasil e Diógenes Taboada da Argentina, 

assinaram o Convênio de Amizade e Consulta, aberto para a adesão de outros países 

(CANDEAS, 2017). Houve também, resultantemente, a assinatura de uma 

Declaração Econômica, e uma Declaração sobre Intercâmbio Cultural (SARAIVA, 

M. G., 2012). Por fim, conceitos importantes consagraram-se, como o de 

concertação das políticas externas, onde deveria ser observado  

 “(...) um sistema permanente de consultas e trocas de informações entre 
os dois países; de defesa de uma maior integração entre ambos; de 

cooperação na defesa da democracia; de repulsa à interferência de 

poderes extracontinentais na América e a ações contrárias às soberanias 

nacionais. Era afirmada a necessidade de ação conjunta continental na 

defesa da estabilidade política e social dos países do continente, além 

de defender o desenvolvimento econômico” (DORATIOTO, 2014, p. 

137).  

Brasil e Argentina declararam apoio expresso a ALALC, fundada no ano 

anterior. Determinaram também o livre trânsito de pessoas. Do ponto de vista 

militar, foi decretado a remoção de tropas da fronteira dos dois países. Na frente 

econômica, trataram da cooperação industrial e, na política, abordaram a 

coordenação em foros multilaterais. Por fim, em franca convergência ideológica, 

ambos os países aludiram a sua condição dual, sul-americana e ocidental. Quadros 

chegou, inclusive, no contexto das potencialidades de aproveitamento econômico 

da Bacia do Prata, a propor à Argentina a exploração conjunta de Sete Quedas 

(SARAIVA, M. G., 2012).  



A concertação política atingiu níveis tão expressivos que o momento 

histórico é tido por Carlos Eduardo Vidigal, pesquisador conceituado da política 

externa brasileira, como o auge, até então, do relacionamento bilateral Brasil-

Argentina (VIDIGAL, 2003). A importância do evento também foi reconhecida 

pelos seus contemporâneos, tendo em vista que, em decorrência da reunião, 

inaugurou-se o que veio a ser chamado como espírito de Uruguaiana. Como diz 

Miriam Gomes Saraiva: 

 “O ‘espírito de Uruguaiana’ significou, por um lado, o reconhecimento 

por ambos de que juntos poderiam dar passos mais importantes rumo 

ao desenvolvimento e, por outro, a superação (embora temporária) das 

motivações que levavam ambos a disputar pela hegemonia regional. De 

fato, menções à Argentina tornaram-se frequentes nos discursos 

diplomáticos” (SARAIVA, M. G., 2012, p. 45). 

Tamanha é a singularidade do período que não há nenhum outro momento 

específico da relação Brasil-Argentina com um termo cunhado unicamente para 

designá-lo. Diferencia-se do termo Cordialidade Oficial, por exemplo, que, como 

visto, existe para denominar um conjunto de diretrizes desenvolvidas para orientar 

o Ministério das Relações Exteriores na tratativa com a Argentina e que, como 

conceito, é amplo o suficiente para acomodar diferentes orientações de política 

internacional, diferentes cálculos políticos, métodos de atuação e momentos da 

relação bilateral.  

O marco que representou a aproximação de Uruguaiana no eixo Brasil-

Argentina, foi memorada por Afonso Arinos da seguinte forma: 

 “Estive presente às reuniões em que todos os assuntos que dizem 

respeito ao nosso passado, ao presente e ao futuro foram debatidos, em 

termos de uma franqueza tal que faria espanto e, quase poderia dizer, 

escândalo às velhas diplomacias tradicionais. Falavam os dois 

presidentes a linguagem desimpedida e clara de dois amigos confiantes. 

Sobre a mesa, debateram, não os temas fáceis, senão os temas difíceis 

e complicados, tantos os dos nossos companheiros argentinos quanto os 

que levamos a Uruguaiana” (FILHO, 2001 p.215). 

No entanto, é preciso evitar uma visão romantizada da política externa e das 

relações que travam os países. Nesse sentido, como o próprio chanceler brasileiro 

disse com relação aos vizinhos argentinos: 

 “No plano dos interesses comuns, ela se apresenta com visos de 

indiscutível lealdade para conosco, sobretudo nas questões de âmbito 

mais largo, continentais e mundiais, nas quais o crescente prestígio do 

Brasil só pode atrair a aproximação dos nossos vizinhos, que com isto 

ganham. No plano competitivo, mais restrito e, ás vezes, bilateral, a 

ação argentina tem-se mostrado diferente, reservada e, às vezes, 



duramente hostil. (...) Minha impressão é de que o sr. Frondizi é amigo 

sincero de V. Exª e do Brasil. Mas é claro que, acima de tudo, ele é 

amigo do seu próprio país. Como bom argentino, ele observa o avanço 

indiscutível do Brasil sobre a Argentina: demográfico, industrial, 

econômico, talvez militar. Como não se pode prever o futuro, ele deve 

ter empenho, se não em nos segurar um pouco, pelo menos em nos 

acompanhar, ainda que isto se faça, quando necessário, com perda 

nossa. Ninguém pode censurá-lo por isto” (FILHO, 2001, p. 218)  

É preciso ainda lembrar o que veio a acontecer na relação Brasil-Argentina 

após o encontro. O Congresso argentino, refratário ao movimento de aproximação 

com o Brasil protagonizado pelo Executivo, não referendou os instrumentos criados 

por Uruguaiana (DORATIOTO, 2014). Conservadores e militares argentinos 

desconfiavam de Frondizi e eram, assim como os militares e conservadores 

brasileiros, contrários à Política Externa Independente quadrista. 

Consequentemente, eram contrários ao estreitamento dos laços com o governo 

brasileiro (CANDEAS, 2017).  

Frondizi, por sua vez, contava com pouca base de apoio político, o que 

impedia que enfrentasse a resistência dos conservadores. Havia se aliado à Perón, 

na época no exílio, o que permitiu a sua ascensão política ao cargo de presidente da 

República, mas que lhe rendeu, por outro lado, a desconfiança permanente de 

grupos antiperonistas (CANDEAS, 2017). Outro fator que preocupava a oposição 

era o caso cubano. A cúpula entre os chefes de Estado do Brasil e Argentina ocorreu 

menos de uma semana depois do fracasso americano na invasão da Baía dos Porcos. 

O grande receio era que o assunto fosse tratado entre os dois presidentes e que, 

juntos, buscassem criar uma frente contrária aos Estados Unidos na região 

(CANDEAS, 2017). 

A fraqueza política de Frondizi significou, portanto, que Uruguaiana fosse 

negada pelo Congresso argentino, mas mais do que isso, sua falta de apoio era tão 

expressiva que inviabilizou o seu próprio governo. Uma semana após a derrotada 

de Uruguaiana, Frondizi ele mesmo foi afastado da presidência (SPEKTOR, 2002). 

Isto se deu em 1962. Então o país teria eleições provinciais e o governo autorizou, 

na prática, que o peronismo disputasse o pleito através de candidatos de partidos 

locais. Frondizi, por sua vez, buscava conquistar o voto da centro-direita, 

empreitada na qual obteve relativo sucesso (TELLA, 2017). Sobre o resultado da 

eleição:  



 “Visto por uma perspectiva histórica e com calma filosófica, o resultado 

foi bastante bom para o governo. O peronismo venceu o governo em 

algumas províncias estratégicas como Buenos Aires, mas sem a maioria 

absoluta. Parecia, sob condições de relativamente genuína liberdade 

eleitoral, que essa força se reduzia de suas grandes maiorias históricas 

a um mais modesto 40% do eleitorado, ou ainda menos em certas 

províncias pobres cujos caudilhos eram facilmente manipuláveis pelo 

calor oficial” (TELLA, 2017, p 331). 

No entanto, o cômputo das urnas não foi considerado aceitável por setores 

militares. Na época, as desconfianças das forças armadas, que suspeitavam do 

governo e que por isso não apoiavam as políticas adotadas internamente e 

externamente, tinham sido potencializadas pela posição adotada pela administraçao 

na Conferência de Punta del Este com relação ao governo cubano (CERVO, 2001). 

Na VIII Reunião de Consulta da OEA, a Argentina, junto com o Brasil e o México 

quase conseguiriam evitar que Cuba fosse expulsa do órgão (BANDEIRA, 1993).  

O desenrolar dos fatos precipitou um golpe civil-militar que forçou a 

renúncia de Frondizi. Em seu lugar, assumiu o presidente do senado, Jose Maria 

Guido. A mudança de regime instaurou o que veio a ser chamado por Torcuato di 

Tella de regime militar provisório que, estabelecido em 1962, permaneceu no poder 

até 1963 (TELLA, 2017). Mesmo com curta duração, a mudança foi recebida com 

inquietação e surpresa pela administração brasileira.  

Interessantemente, o acontecimento não foi previsto pelo Itamaraty. Como 

recordado por Ovídio de Andrade Melo, embaixador brasileiro aposentado, pouco 

antes do golpe a embaixada brasileira havia comunicado ao MRE que a situação 

política do presidente Frondizi era a melhor que ele já havia desfrutado e que, sendo 

assim, não havia hipótese de golpe (MELO, 2009). No mais, nas palavras de Luiz 

Alberto Moniz Bandeira: 

 “O governo brasileiro, por sua vez, acompanhou com ‘grande 
apreensão’ o estabelecimento virtual de uma ditadura militar na 

Argentina, encoberta por um ‘simulacro de legalidade’. Tinha motivos 

para crer que as forças predominantes não vissem ‘com bons olhos’ a 

política de aproximação com o Brasil, como concebida nos Acordos de 

Uruguaiana, e receou ‘dias difíceis para a colaboração fraterna entre os 

dois países’, conquanto admitisse que seria forçado a manter ‘relações 

corretas’ com seus novos dirigentes, caso a situação lá se normalizasse” 

(BANDEIRA, 2010, p.339).    

De fato, os princípios elaborados e defendidos pelos dois governos em 

Uruguaiana entraram em suspensão e somente voltariam a ter protagonismo com o 

processo de integração dos anos 1980 (CANDEAS, 2017). Em reforço a ideia de 



interrupção, Amado Cervo e Clodoaldo Bueno afirmam que, com a queda de 

Frondizi, houve uma  

 “reorientação da política externa da Argentina, na qual se incluía o fim 

do ‘espírito de Uruguaiana’, assinalando, assim, a interrupção da 

aproximação, iniciada em 1958, entre os dois maiores países da 

América do Sul” (CERVO & BUENO, 2017, p. 355).  

Para além disso, muito pouco é dito na literatura especializada sobre a 

natureza da relação do governo Goulart com o Governo Guido. É reconhecido, no 

entanto, que o comércio bilateral sofreu por conta da turbulência política em Buenos 

Aires (CERVO, 2001). Além disso, sintomático do estado de degradação das 

relações bilaterais, convém destacar a seguinte passagem do trabalho de Matias 

Spektor. Nela, fica patente o estado de ânimo da burocracia do Itamaraty ao avaliar, 

oficialmente, as notícias da Argentina: 

 “Findo o governo constitucional por força de um golpe militar de José 

Maria Guido (1962 – 1963), a embaixada brasileira em Buenos Aires 

sugeria ao Itamaraty: ‘Nada esperar deste governo, mas de modo algum 

hostilizá-lo, porquanto a manutenção de, pelo menos relações 

diplomáticas boas entre Brasil e Argentina, constitui imperativo 

estratégico elementar não só para os dois países em particular, como 

para o resto da América Latina, em conjunto’” (SPEKTOR, 2002, p. 

30).  

O momento, de grande instabilidade política e de rompimento da ordem 

democrática, retirou do poder um líder engajado no estreitamento dos laços com o 

Brasil. Não há dúvida de que os fatos políticos significaram o esfriamento do 

relacionamento bilateral. No entanto, não houveram maiores estranhamentos entre 

os dois países e de toda maneira, a situação foi revertida no ano seguinte. Em 1963, 

eleições para todos os cargos constitucionais de fato ocorreram e, na ocasião, os 

argentinos escolheram Umberto Illia (1963 – 1966) para ser presidente (TELLA, 

2017).  

Na sua posse, representando o governo brasileiro, compareceu Araujo 

Castro, na época o ministro das Relações Exteriores do governo Goulart 

(VARGAS, 2013). Logo em seguida, apontando na direção de uma recuperação na 

relação com o vizinho, em uma entrevista ao Jornal do Brasil em 20 de outubro de 

1963, o secretário-geral do Itamaraty, Boulitreau Fragoso, disse o seguinte:  

 “No país platino, como aqui, corporifica-se a consciência de que a 

rivalidade rotineira entre o Brasil e a Argentina, compreensível na fase 
colonial e semicolonial dos dois países, tornou-se um contra-senso 

oneroso, a partir do momento em que ambos enveredaram pelo 

desenvolvimento.  



 O novo governo Illía aumenta as esperanças e a confiança daqueles que 

vêem, na aproximação entre os dois países, um pressuposto do 

desenvolvimento de toda a área e, na simples descoordenação de suas 

políticas, um fator de desarticulação de todo o sistema latino-

americano. Todos temos a lucrar com o desenvolvimento. Todos temos 

a perder com o subdesenvolvimento” (FRANCO, 2008, p. 217 – 218). 

Do lado Argentino, por sua vez, o novo governante parecia convergir com 

as posições anteriores de Frondizi, aquelas mesmas que vigoraram quando do 

espírito de Uruguaiana. O discurso do Palácio San Martín retornou ao mesmo 

disseminado pela administração desarrollista no que tange às relações regionais, 

defendendo que fossem pautadas pela cooperação e pelo acordo político. Ainda, o 

Ministério das Relações Exteriores argentino argumentava em defesa da integração 

regional, que, diziam, deveria ser precedida pelo investimento em infraestrutura de 

transportes e comunicação, conectando os países situados no Cone Sul (CERVO, 

2001).  

No entanto, em detrimento das vontades políticas da nova administração, o 

governo de Umberto Illia, assim como o governo Frondizi antes dele, era frágil do 

ponto de vista político (FAUSTO & DEVOTO, 2004). Além de contar com pouco 

apoio no legislativo, era carente de legitimidade, tendo conquistado uma maioria 

relativa nas eleições, no entanto, pequena, dado o período de fragmentação e de 

polarização política pelo qual o país atravessava (TELLA, 2017).  

A pouca força política de Illia é potencializada pelo ambiente político do 

país no período. Afinal, a Argentina havia sofrido com um golpe de estado e, com 

isso, os militares faziam sentir seu peso nas decisões do governo, inclusive em 

matéria de política externa. Os militares tutelariam a política exterior do país que, 

observando a doutrina de segurança e contra insurreição, seria instrumentalizada 

para enfrentar o comunismo. Essa é a razão pela qual castrenses argentinos 

impediram o entendimento mais profundo com o governo brasileiro enquanto Jango 

ocupasse o cargo de presidente da República. Havia a crença de que sua Política 

Externa Independente se aproximava sobremaneira de uma posição neutralista, 

inaugurada por países afro-asiáticos e considerada, pelos militares, inaceitável 

(BANDEIRA, 1993, p. 220).  

Há, ainda, um último argumento, de ordem prática, para o baixo perfil do 

relacionamento bilateral do período. Quando a nova gestão ascende ao poder na 

Argentina não há muito mais tempo para tratar com Goulart, nem há tempo para 



patrocinar grandes gestos de cooperação. Menos de seis meses depois, também se 

rompe a ordem democrática no Brasil. A partir de então Umberto Illia passou a ter 

como contraparte Castello Branco, detentor de visões muito diferentes do seu 

antecessor, inclusive em matéria de política externa. 

Parte 3 

O governo Castelo Branco 

 

Como visto no último capítulo, em sua fase final, o governo de João Goulart 

radicalizou, cedendo à influência de líderes trabalhistas, muitos dos quais 

abertamente comunistas. Em resposta, os militares, com o amplo apoio de camadas 

da classe média e da elite, destituíram o presidente dando início à ditadura civil-

militar no país (DULLES, 1983). Agindo para institucionalizar o novo regime, já 

nos primeiros dias após o exílio de Goulart, criou-se o Comando Supremo da 

Revolução, formado pelo comandante-em-chefe do Exército, Artur da Costa e 

Silva; pelo Brigadeiro Francisco de Assis Correia de Melo e pelo vice-almirante 

Augusto Rademaker (ALMEIDA, J.D.L., 2013).   

Com o suporte técnico de Francisco Campos, jurista e autor da Constituição 

de 1937, o comando lançou no dia 09 de abril de 1964, nos primevos da sua atuação, 

o Ato Institucional (AI) hoje conhecido como AI-1, e, na época, ainda sem número. 

Através dele, foi concedido aos novos donos do poder as liberdades para cassar 

mandatos e suspender direitos políticos (ALMEIDA, J.D.L., 2013). O ato também 

serviu para compor as bases legais da instalação de Inquéritos Policial-Militares 

(IPM) que permitiram as perseguições aos adversários do regime (FAUSTO, 2018). 

Por fim, o AI-1 estabeleceu eleições indiretas para o cargo de presidente da 

República (ALMEIDA, J.D.L., 2013).  

Dias depois, Castelo Branco foi escolhido como o próximo presidente do 

Brasil sem enfrentar resistências no Congresso Nacional, devidamente disciplinado 

pela cassação do mandato de quarenta parlamentares considerados subversivos 

(DULLES, 1983). E, no entanto, mesmo com essa flagrante perseguição política 

aos opositores da nova ordem, havia o interesse de manter o autoritarismo implícito. 

As eleições diretas para o legislativo e para prefeitos foram, de início, garantidas, 

com a exceção de áreas consideradas sensíveis à segurança nacional (D’ARAUJO 

et al, 1994). Igualmente, todos os partidos políticos que operavam de maneira 



regular antes do golpe também tiveram, em um primeiro momento, seus direitos 

assegurados, permanecendo na legalidade. O quadro, no entanto não se manteve. 

Como disse Juracy Magalhães, na época Ministro da Justiça e Negócios Interiores 

do Brasil e que, ainda no governo Castelo Branco, veio a ser Ministro das Relações 

Exteriores: 

 “Como um dos fundadores da UDN, é claro que eu lamentei a extinção 

dos partidos, mas a Revolução não se dispunha a aceitar 

indefinidamente a fórmula de associação do PSD com o PTB contra a 

UDN, tornando impossível a alternância dos quadros políticos no 

poder. Se não se extinguissem os partidos, essa eterna coligação, 
PSD/PTB, maquiavelicamente imaginada por Vargas, jamais deixaria 

de governar o país e as instituições, pois colocava um partido 

conservador ao lado de um socialista. Virara uma espécie de PRI 

mexicano. Invencível” (GUEIROS, 1996, p. 344). 

Vale lembrar que alegava-se, para justificar a quebra da ordem democrática 

em 1964, a necessidade de correção dos rumos tomados pelo país. Para tanto, seria 

necessário, segundo os vitoriosos da revolução, eliminar da vida pública a 

corrupção bem como a possibilidade de um regime comunistas no Brasil. Com 

objetivos tão bem delimitados e claros não havia argumentos para desmantelar a 

antiga lógica partidária (ALMEIDA, J.D.L., 2013), embora, talvez, houvessem 

argumentos para desmanchar os partidos, como visto no comentário do ministro 

Juracy Magalhães. De todo modo, a presença de um Legislativo operante dava a 

impressão de ordem e legalidade, era, portanto, benéfica ao novo regime. Como 

dito por Paulo Afonso Martins de Oliveira, secretário-geral da Câmara dos 

Deputados a partir de 1965,  

 “(...) a presença do Congresso deu sustentação política às Forças 

Armadas numa perspectiva internacional. Além disso, ela não criava 

obstáculos à ação do governo, na medida em que o Executivo tinha os 

instrumentos de que necessitava para legislar usando os atos 

institucionais. Através de decretos-lei, o governo podia legislar, e 

através da cassação de mandatos, podia compor a sua maioria” (REGO, 

2008, p.54). 

O comportamento também é condizente com o que esperavam os 

simpatizantes do regime. A ideia vendida pela ditadura recém-empossada era a de 

um golpe cirúrgico, executado, como dito, com o intuito primário de afastar a 

possibilidade da instauração de um regime comunista no Brasil. De acordo com 

esse plano, o regime seria naturalmente de exceção, temporário e curto, almejando 

o pronto restabelecimento da democracia. Apoiadores do golpe viam nas Forças 

Armadas uma espécie de Poder Moderador, capaz de entregar tais promessas, 



arrefecendo a polarização pela qual passava a sociedade brasileira e contendo os 

impulsos extremistas da esquerda (LINHARES, 2000). Sobre essa ditadura ainda 

envergonhada (GASPARI, 2002), é pertinente o comentário Boris Fausto:  

 “Embora o poder real se deslocasse para outras esferas e os princípios 

básicos da democracia fossem violados, o regime quase nunca assumiu 

expressamente sua feição autoritária. Exceto por pequenos períodos de 

tempo, o Congresso continuou funcionando e as normas que atingiam 

os direitos dos cidadãos foram apresentadas como temporárias. O 

próprio AI-1 limitou sua vigência até 31 de janeiro de 1966” (FAUSTO, 

2018, p. 257) 

É preciso, reconhecer que o discurso pretensamente democrático dos 

golpistas não eram somente um exercício demagógico, e que o liberalismo político 

e econômico desempenhou papel central na estruturação do novo regime 

(VIZENTINI, 2004a). É simbólico, por exemplo, a própria escolha do marechal 

Humberto de Alencar Castelo Branco para ocupar o cargo de presidente da 

República. Como afirma John Dulles: 

 “O general granjeara uma sólida reputação no Exército, em razão de seu 

perfeccionismo e até mesmo severidade na instrução de oficiais. 

Figuras eminentes da vida civil informavam que, na Escola Superior de 

Guerra, Castello Branco fora um ativo debatedor, revelando grande 

interesse pelos problemas nacionais. E todos os seus conhecidos, tanto 
militares como civis, atestavam seu repúdio à ditadura e sua longa e 

inalterada dedicação à legalidade e à democracia. Os políticos mais 

ambiciosos estavam convencidos de que ele possuía a determinação e a 

capacidade para presidir imparcialmente o que todos esperavam fosse 

o principal acontecimento de seu reduzido mandato: a eleição 

presidencial de 1965 por votação direta” (DULLES, 1983, p.6).  

No entanto, mesmo que a disposição daqueles que assumiram o governo 

após o golpe tenha sido a de exercer um Poder Moderador, a situação se processou 

de modo diferente. Como mostra o desenrolar da história, o golpe de 1964 deu 

nascimento a uma ditadura que se perpetuou no poder por vinte e um anos e que, 

excluindo lideranças civis, significou a hegemonia dos militares na presidência da 

República. O Poder Moderador como sinônimo de intervenção pontual e arbitral 

dos militares enquanto conceito e atribuição autoconferida estava ultrapassado. 

Como resume Paulo Fagundes Vizentini:   

 “Ao longo dos meses seguintes, configura-se o ‘golpe dentro do golpe’, 
pois os militares assenhoram-se do poder, marginalizando lideranças 

civis tradicionais, como Kubitschek e Lacerda (que esperava ser 

colocado no poder pelos militares), e passaram a governar apoiados em 

tecnocratas liberais. A razão disso é que, apesar desses políticos 

apoiarem o golpe, sua expectativa era de usar os militares para 

conquistarem o poder, sem contudo alterar as estruturas de políticas 

existentes” (VIZENTINI, 2004a, p. 25). 



Sobre a convicção da necessidade de alteração das estruturas políticas, 

desempenharam papel fundamental as teorias contra insurrecionais de combate ao 

comunismo difundidas por militares norte-americanos. A criação em 1949 da 

Escola Superior de Guerra (ESG), conhecida como Sorbonne, forneceu a base 

ideológica necessária para a permanência militar na política. Inspirada na National 

War College, a instituição difundiu a doutrina positivista de segurança nacional que 

atrelava o desenvolvimento à segurança e, com essa premissa, justificava a 

manutenção dos militares no poder (SOUZA, 1989). Como resume Vizentini,  

 “O desenvolvimento nacionalmente centrado de Vargas e, em menor 

medida, de JK, apoiava-se nas teses da Cepal e, internamente, nas 
reflexões do ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros, criado em 

1955) e numa gama de partidos como PTB, o PSD e o PCB (na 

ilegalidade). Os adversários conservadores desta estratégia, vinculados 

ao pensamento da ESG (Escola Superior de Guerra) e apoiados pela 

UDN e na maior parte das forças armadas, propugnavam o liberalismo 

econômico e tentavam implantar uma ditadura militar ‘saneadora’ para 

‘defender a democracia’ ameaçada pelo suposto ‘perigo comunista’ 

contido na radicalização do populismo” (VIZENTINI, 2004a, p. 21). 

A influência norte-americana nos rumos da ditadura no Brasil coincidem, 

ainda, com o que defende o pesquisador Dr. Paulo Wrobel sobre a importância do 

pensamento americano para o próprio desenlace do golpe, não só no Brasil, mas na 

América Latina em geral:  

 “Nonetheless, despite this optimistic prediction, a new wave of military 

coups in the region was coming. In the early sixties, as in the late forties, 

a series of military coups occurred. Between 1962 and 1964, seven 

coups occurred. In South America Peru, Ecuador and Brazil fell under 

military rule. In contrast with previous coups, however, the cycle of the 

early sixties was organized by officers who had passed through many 

years of training in the United States. Trained at U.S. military 

academies, or with strong links to Washington’s military establishment, 

these officers responsible for the coups reflected a collective defense 

mentality. As a result, throughout the hemisphere, a new wave of 
military coups, started by the Peruvian coup d’état in 1962, resulted in 

a debate on Washington’s role in the indoctrination of the armed 

forces.” (Wrobel, 2017, p. 135)  

A mentalidade desses militares baseava-se na crença de que a Guerra Fria 

adentrava um novo momento. O perigo residiria no fato de que o comunismo havia 

mudado de tática. No lugar de agressões diretas, seriam mais frequentes o apoio à 

movimentos subversivos, guerras revolucionárias e de libertação nacional. Essas 

crenças são diretamente relacionáveis com a impressão causada pela Revolução 

Cubana e as suas consequências (HURRELL, 2013). 



É possível ainda contextualizar o golpe brasileiro para além do continente 

americano. A revolução de 1964 faz parte de um movimento global, executado com 

respaldo e apoio dos EUA, que tinha como objetivo enfrentar o comunismo no 

mundo. Além das condicionantes internas que tornaram o golpe propício a ocorrer, 

o caso do Brasil soma-se à tantos outros, como a intervenção na República 

Dominicana em 1965, a queda, na Argélia, de Ben Bella, a chegada ao poder de 

Suharto na Indonésia e o golpe dos coronéis na Grécia (RICUPERO, 2017, p. 446). 

Sem prejuízo as influências e interesses políticos, o fato é, a mentalidade 

dominante entre os castrenses mudava. Foi assim que, paradoxalmente, o novo 

governo buscava a centralização do poder político e ao mesmo tempo defendia 

valores democráticos. Foi então que se criou o Serviço Nacional de Informações 

(SNI), com a função de coordenar as atividades de informação e contrainformação 

do governo brasileiro. Ademais, é alusivo que Castelo Branco trabalhou, em uma 

clara demonstração de ingerência de um Poder sobre outro, para remover Ranieri 

Mazzilli da presidência da Câmara dos Deputados. No seu lugar assumiu Olavo 

Bilac Pereira Pinto, com a missão de organizar a base de apoio do governo no 

Congresso (ALMEIDA, J.D.L., 2013).  

Sem surpresas, Bilac garantiu a maioria do Congresso, sua incumbência 

facilitada pelo clima político do pós-golpe. Sem saber o curso que teriam os 

acontecimentos futuros, centristas e liberais foram atraídos para a base de apoio do 

governo, entusiasmados com a ideia de uma intervenção militar rápida e corretiva. 

Uma solução aparentemente sumária e eficaz para controlar a inflação e enfrentar a 

corrupção foi, para muitos parlamentares, benefício o suficiente para não objetarem 

a ditadura (LINHARES, 2000).   

Como se sabe, porém, logo greves e manifestações espalharam-se pelo país 

e segmentos políticos liberais que haviam apoiado o golpe afastaram-se do governo. 

Mesmo Castelo Branco mantendo, como retórica, um discurso liberal e 

democrático, os fatos precipitavam-se para alterar a percepção pública (CORRÊA, 

2007). É marcante a criação da Frente Ampla que vem a unir, contra a ditadura, 

Lacerda, João Goulart e Juscelino Kubitschek, antigos rivais políticos. 

No entanto, o governo contava com o Congresso para aprovar diversas leis 

com o intuito de fortalecer a sua posição nos próximos pleitos eleitorais. São 



exemplos a Lei Suplicy, que reprimia os órgãos de representação estudantis; a Lei 

da Reforma Eleitoral, que postergava a eleição para o cargo de governador para o 

ano de 1966 e a Lei de Inelegibilidades, que impediu opositores com grande vulto 

político de concorrem nas disputas eleitorais (ALMEIDA, J.D.L., 2013). 

No entanto, as medidas adotadas não foram o suficiente para garantir um 

resultado considerado aceitável pelo executivo federal. Das onze vagas disputadas 

para governador, cinco delas foram conquistadas pela oposição. Como 

consequência, há o lançamento do AI-2, que suspende a Constituição de 1946 e 

desativa o pluripartidarismo no Brasil. No seu lugar, institui-se o sistema 

bipartidário, o que significa que põem-se fim ao PSD, PTB, UDN e a outros. A 

partir de então e até o final da ditadura, as eleições oporiam a Aliança Renovadora 

Nacional (ARENA), o partido da situação, e o Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB), que deveria coligir a oposição (ALMEIDA, J.D.L., 2013).   

Seguindo o lançamento do segundo Ato Institucional, foram baixados um 

terceiro e um quarto ato. O AI-3, expedido no início do ano de 1966, instituiu 

eleições indiretas para governadores, aboliu as eleições para prefeitos de capitais, 

que passariam a ser nomeados pelos governadores, e limitou as liberdades da 

imprensa. Já o AI-4, lançado ao final do mesmo ano, procurou legitimar as novas 

práticas dos antigos atos, convocando o Congresso Nacional a outorgar uma nova 

Constituição Federal (ALMEIDA, J.D.L., 2013).  

Tratando da política econômica, o governo se orientou pela cartilha 

ortodoxa. Foi um governo contador, em oposição aos governos empreiteiros, se 

entendido através da teoria, autointitulada como “um pouco cínica” (CAMPOS, 

1994, p. 562), de Roberto Campos. Para ele, que foi o ministro do Planejamento no 

governo de Castelo, “Juscelino deixara contas a pagar, Jânio não tivera tempo de 

pagá-las, e Jango as havia aumentado ainda mais” (CAMPOS, 1994, p. 562) e, 

sendo assim, no seu entendimento liberal, não havia alternativa senão organizar e 

conter os gastos da máquina pública.  

Nessa linha, ainda em 1964, o governo Castelo Branco lança o Plano de 

Ação Econômica do Governo (PAEG) que, entre outras coisas, oportuniza a 

intervenção na política dos sindicatos e promove o arrocho salarial (ALMEIDA, 

J.D.L., 2013). O plano que perdurou até 1968, quando do começo “milagre 



econômico brasileiro”, foi de autoria do então recém-criado Ministério do 

Planejamento e Coordenação Econômica e, segundo André Lara Resende, tornou-

se uma das maiores vitórias do governo.  

Para o economista, ao PAEG é meritado a considerável queda na inflação 

que, no primeiro trimestre de 1964, estava próxima à 100% e que, em 1969, já 

girava em torno de 20% ao ano. Para o economista, deve-se também ao plano a 

forte escalada do PIB, que subiu de 0.6% em 1963 para atingir 9.8% em 1968, já 

no início do governo Costa e Silva (RESENDE, 2014). Coincidentemente, 

Vizentini concorda com a importância do plano ao afirmar que 

 “Costuma-se considerar a política econômica do primeiro governo 

militar como meramente conjuntural e saneadora. Contudo, o Programa 

de Ação Econômica do Governo (PAEG), introduzia também certas 

reformas de médio e longo prazo, fundamentais para a construção de 

um capitalismo moderno no Brasil” (VIZENTINI, 2004a, p. 26). 

Ricupero, por sua vez, destaca o desempenho positivo da economia na 

diminuição do déficit do orçamento, reduzido de 4,2% do PIB em 1963 para 1,1% 

em 1966. No entanto, diferente de Resende, acredita que o resultado em termos de 

crescimento, no período, decepcionou dada a lenta recuperação. Em números, 

destaca que o acréscimo foi de 3,4% e 0,44% per capita em 1964; 2,4% e -0,50% 

per capita em 1965; 6,7% e 3,71% per capita em 1967 e, no ano seguinte, já 

adentrando o governo Costa e Silva, volta a reduzir, crescendo 4,2% e 1,31% per 

capita. Diz ainda, sobre a inflação, que, embora a redução tenha sido positiva, veio 

com atraso. A meta de uma inflação de 20% ao ano somente foi atingida em 1969, 

quando esperava-se alcançar este resultado já em 1967 (RICUPERO, 2017).  

As mudanças na economia tiveram ainda repercussões internacionais 

importantes. Como afirma Paulo Roberto de Almeida:  

 “No plano econômico externo a volta à ortodoxia na gestão da política 

econômica permite um tratamento mais benigno da questão da dívida 
externa, seja no plano bilateral, seja nos foros multilaterais do Clube de 

Paris ou nas instituições financeiras internacionais, como o FMI. É 

sintomático aliás que a única assembleia conjunta das organizações de 

Bretton Woods a realizar-se no Brasil, tenha tido por cenário o Rio de 

Janeiro da primeira era militar, em 1967, quando também se negocia a 

instituição de uma nova liquidez para o sistema financeiro 

internacional, o Direito Especial de Saque do FMI” (ALMEIDA, P.R., 

1999, p. 60).  

Resumidamente, a ditadura de Castelo Branco foi marcada pela defesa, no 

discurso, dos ideais democráticos, mesmo que na prática tenha sido uma ditadura; 



pela defesa da austeridade e ortodoxia econômica; pela luta contra o comunismo e, 

por ilação, pela defesa dos valores ocidentais. Convém, portanto, para encerrar, 

transcrever um trecho do discurso proferido por Castelo Branco no Hotel Glória no 

Rio de Janeiro em ocasião da Segunda Conferência Extraordinária Interamericana 

onde está quadra de valores fica sinteticamente expressa: 

 “’A democracia’, declarou Castello, ‘não deve ser mero jogo de 

aparências, em que a liberdade se confunde com a indisciplina e a 

injustiça social se perpetua, disfarçada pela promessa fácil dos 

demagogos. Ela deve consistir na democratização das oportunidades de 

acesso à terra, à habitação, à educação; na promoção do 
desenvolvimento pela austeridade, pela poupança e pela continuidade 

do esforço; na vigilância contra os inimigos da sociedade aberta, que se 

valem das franquias democráticas para destruí-la. 

 Não precisamos de lições em democracia. Conseguimos salvá-la, sem 

pedir auxílio a ninguém, de uma próxima destruição nas mãos do 

totalitarismo, e estamos empenhados em uma grande tarefa de 

renovação democrática’” (DULLES, 1983, p. 164).   

A Política Externa Interdependente 

 

As motivações que conduziram ao golpe de Estado e ao advento do governo 

castelista relacionam-se com o maior evento de política externa da segunda metade 

do século XX, isto é, a disputa ideológica entre as duas superpotências da época. 

Consequentemente, como atesta o professor Andrew Hurrell: “Thus for the 

ideologues of the coup, there was always a close and clear link between domestic 

and foreign policy (HURRELL, 2013, p. 111).  

No entendimento dos golpistas, o Sistema Internacional estaria basilarmente 

organizado a partir da oposição entre à URSS, país líder do bloco comunista e os 

EUA, país capitalista e líder do dito bloco ocidental (CORRÊA, 2007). Os 

conspiradores que depuseram Jango, viam-se como membros do segundo bloco e, 

dotados de uma mentalidade defensiva tipicamente castrense, acreditavam ser vital 

à segurança coletiva do Hemisfério defender-se do primeiro, percebido como uma 

ameaça extracontinental à segurança americana (SOUZA, 1989). 

O golpe foi, portanto, sem menosprezar as especificidades brasileiras, que 

conspiraram para a crise democrática, uma ramificação de uma disputa política de 

proporções planetárias. Como parte de um esforço global anticomunista, é sem 

surpresa que, além das mudanças na política doméstica, 1964 também marque uma 

ruptura na política externa brasileira (RICUPERO, 2017).  



Os esforços universalistas da PEI no sentido de criar e manter canais 

diplomáticos foram interrompidos e, de forma condizente com o discurso do novo 

governo, o MRE retomou a estratégia americanista. Além disso, há uma clara 

alteração de escopo e de foco na diplomacia brasileira, que volta a se concentrar nas 

questões hemisféricas. Em suma, nas palavras de Rodrigo do Amaral Souza:  

 “Assim, a nova política externa, caracterizada, em linhas gerais, por um 

decidido alinhamento ao bloco ocidental e pela rejeição, em termos 

energéticos, do comunismo, encaixava-se com perfeição na estratégia 

do Governo e emprestava-lhe considerável dose de legitimidade” 

(SOUZA, 1989, p.93). 

Como evidenciado, a partir de então a lógica da Guerra Fria volta a ganhar 

força no discurso diplomático brasileiro e a tornar-se a base de sustentação e a 

justificativa política para a existência do novo regime. Isto posto, com o retorno ao 

americanismo ideológico, o Brasil alinhou-se politicamente aos Estados Unidos, de 

quem, em contrapartida, esperava envolvimento direto no projeto de 

desenvolvimento nacional. Como dito por Castelo Branco em mensagem ao 

Congresso Nacional: 

 “Coincidentes nos anseios de paz do Continente, bem como com os 

fundamentos da segurança coletiva, na qual têm os Estados Unidos 

parte tão assinalável, as relações entre as duas nações não conhecem 

senão motivos para constante aprimoramento. Prova disso são as 
negociações bilaterais que têm merecido naquele país o tratamento de 

uma nação desejosa de colaborar no soerguimento das condições 

econômicas do nosso povo” (BRANCO, 1965, p. 98).  

O retorno dessa estratégia é acompanhada pela busca da posição de aliado 

preferencial dos EUA na região. Atingida a meta, o Brasil poderia então colher os 

frutos econômicos do posto e, ao mesmo tempo, afirmar-se como uma liderança 

regional na América Latina (SOUZA, 1989). Contudo, a nova estratégia do governo 

brasileiro, anacrônica, em vista dos primeiros sinais de arrefecimento da Guerra 

Fria, a Détente, deve ser relativizada. Como afirmam Cervo e Bueno: “Nem tudo 

era ideológico ou bipolar na política externa de Castello Branco” (CERVO & 

BUENO, 2017, p. 404). O novo presidente da República entendia que não deveria 

promover uma adesão completa e irrestrita às atitudes e posicionamentos 

americanos (CORRÊA, 2007). Havia limites à reconversão americanista, em 

especial nas dimensões econômicas e comerciais (SOUZA, 1989). Como dito por 

Luís Cláudio Villafañe, 

 Em termos de diplomacia econômica, no entanto, foi preservada alguma 

margem de manobra em relação aos Estados Unidos, com as 



Delegações brasileiras junto ao Gatt e à Unctad defendendo a doutrina 

da ‘segurança econômica coletiva’ e, mesmo, confirmando a 

participação brasileira no G-77” (SANTOS, 2014, p. 105 – 106)  

Nesse sentido, embora o Brasil tenha optado pelo afastamento político da 

URSS e dos demais países socialistas, é preciso considerar que as relações 

comerciais com os soviéticos e com os países da Europa Ocidental foram mantidas 

e que se continuou, como fora feito na época PEI, buscando a diversificação de 

parcerias (SOUZA, 1989).  

Além disso, no que tange a relação com os americanos, já apareciam, desde 

o princípio, sinais de divergência de entendimento político e militar (SOUZA, 

1989). Isto ocorreu apesar dos fatos narrados aqui e apesar das claras e reinteradas 

demonstrações, por parte do Brasil, da sua nova posição ideológica. Cita-se, a 

respeito das atestações brasileiras, a título de exemplo, o rompimento das relações 

com Cuba ainda nos primeiros momentos do governo Castelo (RICUPERO, 2017), 

decisão política tomada, em grande medida, em função dos ideais da revolução. 

Embora, seja preciso lembrar, como afirmou o ministro das Relações Exteriores 

brasileiro da época, Vasco Leitão da Cunha, que não houve pressão norte-americana 

para esta resolução (CUNHA, 1994). 

Sobre os desalinhamentos entre os dois governos, pode-se citar, por 

exemplo, que Castelo Branco era ele próprio defensor da reformulação da Carta da 

ONU, medida que encontrava oposição dos americanos. Os dois países também 

discordavam no que tange a não-proliferação nuclear. No governo de Castelo, a 

diplomacia brasileira recusou-se a assinar o Tratado para a Proscrição de Armas 

Nucleares na América Latina, o Tratado de Tlateloco, em muito patrocinado pelo 

México (RICUPERO, 2017). Como lembra Ovídio de Andrade Melo,  

 “A diplomacia mexicana, muito habilmente, lembrou-se daquele gesto 

pacifista do Brasil na questão de Cuba, tentando usá-lo como 

precedente para a conferência de Tlatelolco, mas de 1961 a 1965, muita 
coisa já havia acontecido no Brasil. Com o governo militar, o país já 

não era tão pacifista, quanto fora na crise dos mísseis no Caribe” 

(MELO, 2009, p. 50). 

Em suma, em função das divergências entre o Brasil e Estados Unidos no 

período do governo Castelo, 

 “Nessas condições, a política externa de Castello Branco (1964 – 1967) 

foi implementada em conformidade com a bipolaridade e o 

desenvolvimento associado dependente, sem entretanto manter uma 

fidelidade perfeita a tais diretrizes. Essas premissas orientarão a 



descrição e a análise da ação brasileira no exterior durante o seu 

governo” (CERVO & BUENO, 2017, p. 400).   

Complementarmente à citação de Amado Cervo e Clodoaldo Bueno, pode-

se dizer que tal infidelidade às diretrizes é marca constitutiva do governo e esteve 

presente desde o seu início. A submissão aos interesses norte-americanos 

condicionou-se a todo momento ao nacionalismo e a um universalismo mitigado 

que, fazendo parte da política externa de Castelo Branco, fatalmente levaram o 

Brasil a se posicionar de maneira divergente dos EUA (CERVO & BUENO, 2017).  

Emblematicamente, pode-se lembrar da exposição oral, feita pelo próprio 

presidente, em junho de 1964, no Itamaraty, e que, posteriormente, ainda no mesmo 

ano, foi parcialmente parafraseada por Vasco Leitão da Cunha na XIX Sessão 

Ordinária da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (CORRÊA, 

2007): 

 “Não devemos pautar nossa atitude nem por maquiavelismo matuto 

nem por uma política de extorsão. Reciprocamente, não devemos dar 

adesão prévia às atitudes de qualquer das grandes potências – nem 

mesmo às potências guardiãs do mundo ocidental – pois que na política 
externa destas é necessário fazer a distinção entre os interesses básicos 

da preservação do sistema ocidental e os interesses específicos de uma 

grande potência. 

 Em resumo, a política exterior é independente, no sentido de que assim 
deve ser, por força, a política de um país soberano. Política exterior 

independente, num mundo que se caracteriza cada vez mais pela 

interdependência dos problemas e dos interesses, significa que o Brasil 

deve ter seu próprio pensamento e sua própria ação, sem nenhuma 

subordinação a nenhum interesse estranho ao Brasil. O interesse do 

Brasil coincide, em muitos casos, em círculos concêntricos, com o da 

América Latina, do Continente americano, da comunidade ocidental. 

Sendo independentes, não teremos medo de ser solidários. Dentro dessa 

independência e dessa solidariedade, a política exterior será ativa, atual 

e adaptada às condições de nosso tempo, bem como aos problemas de 

nossos dias (CORRÊA, 2007, p. 194). ”  

O discurso é um esforço intelectual que, ao apresentar o que seria a política 

externa de Castelo, justifica a dissensão com um alinhamento verdadeiramente 

automático às grandes potências do mundo ocidental, em especial os Estados 

Unidos. Trata-se de um tentamento de conciliar a independência do Brasil para 

defender os seus interesses nacionais e a filiação do país ao sistema ocidental.  

Argumenta que não haverá conflito de interesses entre a agenda do Brasil e 

a preservação do bloco ocidental, tendo em vista que os interesses básicos de 

preservação do sistema diferem dos interesses específicos das grandes potências, 

estes sim passíveis de conflitarem com as ambições brasileiras. Implicitamente, 



entende-se que a política externa brasileira não é uma ameaça nem apresenta 

interesses que possam sobrepujar o sistema ocidental.  

Por fim, usa-se a expressão círculos concêntricos, baseada na doutrina dos 

três círculos concêntricos, desenvolvida pelo general Golbery. Segundo o princípio, 

as prioridades do Brasil em matéria de política externa poderiam ser frequentemente 

agrupadas em círculos de mesmo centro, onde, evidentemente, os menores estariam 

contidos nos maiores. A ordem, do menor para o maior, seria respectivamente, a 

Bacia do Prata e a América Latina; depois o hemisfério ocidental, onde está incluído 

os Estados Unidos e; por fim, no terceiro círculo, o restante do mundo (RICUPERO, 

2017). Seguindo esta lógica, infere-se, portanto, que o interesse brasileiro, que 

decresce do centro à periferia dos círculos, é, via de regra, dado a coincidência de 

centros, harmonioso com aquele da preservação do Ocidente. 

No entanto, não é possível ignorar que a nova política externa rompe, em 

diversas frentes, com a PEI. “No campo da política exterior, o novo governo 

procedeu a importantes mudanças no ministério das Relações Exteriores (MRE), 

profundamente marcado pela experiência diplomática dos anos 1961 – 1964” 

(VIZENTINI, 2004a, p. 28). Nesse sentido, no discurso, Castelo Branco chama a 

atenção para o fato de que a independência brasileira deveria condicionar-se a 

crescente interdependência entre os países (BANDEIRA, 2010).  

Nessa linha, ainda no governo Castelo Branco o conceito de soberania é 

reformulado para delimitar fronteiras ideológicas e não mais geográficas entre os 

Estados (RICUPERO, 2017). Trata-se de uma substituição. Troca-se o conceito de 

soberania nacional e absoluta por outro, uma soberania relativa alinhada aos 

interesses dos EUA, preocupado com o avanço do comunismo sobre a sua esfera de 

influência (SOUZA, 1989). Tautocrônico com os ideais do americanismo 

ideológico, portanto, as fronteiras ideológicas permitiriam, a intervenção coletiva 

em países americanos em risco de tornarem-se comunistas (BANDEIRA, 2010). 

Sendo assim, pela natureza da troca, significa também o abandono prático do 

princípio de não-intervenção, posição tradicional do Ministério das Relações 

Exteriores, embora este tenha continuado a ser formalmente defendido pela 

instituição (HURRELL, 2013). Em resumo, portanto,  

 “Two sets of images were used to illustrate the policy of 

interdependence. The first was that Brazil’s foreign relations should be 



seen in terms of a series of concentric circles with Latin America at the 

centre and then moving out to include the western hemisphere and then 

the western community. The second and more controversial, was the 

promotion by official speakers of the concept of ‘ideological frontiers’” 

(HURRELL, 2013, p. 113). 

Exemplo da revisão ideológica da política externa, em 1965, o Brasil, em 

clara demonstração de apoio aos americanos, envia o Destacamento Brasileiro à 

Força Interamericana de Paz (FAIBRÁS) para participar da intervenção militar na 

República Dominicana (SOUZA, 1989). O grupo integrou-se à Força 

Interamericana de Paz (FIP), criada pela OEA e operante entre 1965 e 1966. Aliás, 

o Brasil lidera na organização a proposta pela criação da FIP, cujo objetivo principal 

seria legitimar, dando carácter multilateral, à intervenção dos Estados Unidos no 

país caribenho (RICUPERO, 2017).   

A intervenção é uma demonstração patente do novo entendimento brasileiro 

sobre soberania, bem como de alinhamento com os interesses americanos. A nova 

ideologia da diplomacia brasileira permanece mesmo com a mudança de chanceler, 

quando Juracy Magalhães vem substituir Vasco Leitão da Cunha na chefia do 

Itamaraty em 1966 (RICUPERO, 2017).  

O novo ministro mostra-se um defensor da criação de uma força permanente 

de intervenção atrelada a Organização dos Estados Americanos (OEA) 

(RICUPERO, 2017). A ideia era fazer da FIP uma instituição permanente. Há, 

portanto, uma continuidade em todo o governo de Castelo tratando-se da OEA. A 

diplomacia brasileira empenhou-se no fortalecimento da organização, esforçando-

se para institucionalizar mecanismos de segurança coletiva continental (SOUZA, 

1989). 

O alinhamento, até então, sem paralelos históricos entre Brasil e EUA 

estimulou os norte-americanos, ainda em 1965, a requisitarem o apoio brasileiro: 

desejavam que o país participasse da Guerra do Vietnã. O pedido de envio de tropas, 

no entanto, era incômodo e encontrava grande resistência dentro do governo, 

inclusive a de Bilac Pinto, presidente da Câmara do Deputados (RICUPERO, 

2017). Trata-se de uma demonstração clara dos limites do americanismo ideológico 

frente ao pragmatismo e ao interesse nacional. O próprio Castelo Branco, em 

concordância com as ideias que defendia, achava que o Brasil deveria restringir-se 



a participar somente de intervenções multilaterais (DIMENSTEIN & MACHADO, 

1995).  

Na ocasião, no entanto, Castelo incapaz de recusar diretamente a demanda 

de um aliado tão prestigiado, impõe como condição para que acatasse o pedido que 

a decisão fosse aprovada multilateralmente na OEA por pelo menos dois terços dos 

seus membros. A mensagem era a de uma clara recusa tendo em vista a dificuldade, 

mutuamente reconhecida, de executar tal feito (RICUPERO, 2017). Para além das 

sutilezas da prática democrática, o Brasil, no entanto, sensível aos interesses 

americanos, urge, em discurso proferido na XX Assembleia Geral da ONU que o 

governo em Hanói aceite as propostas dos Estados Unidos, que tipifica como 

profícua (CORRÊA, 2007). 

Já na tratativa com a África e a Ásia, a diplomacia de Castelo diverge 

totalmente do proceder da PEI. A atenção hipertrofiada às questões hemisféricas e, 

em especial, ao relacionamento com os EUA, relegou ambos os continentes a um 

espaço secundário no arco da política externa brasileira. No mesmo período, o 

Brasil passou, com maior vigor, a apoiar Portugal, motivado por laços históricos e 

fraternos, no tratamento dispensado às suas províncias ultramarinas. Ambos os 

fatos, em reunião, significaram a reversão do que fora a diretriz diplomática da PEI 

para o Terceiro Mundo (SOUZA, 1989).   

A reorientação trouxe riscos ao protagonismo do país em fóruns 

multilaterais, como prontamente lembrou o embaixador Sette Câmara na época. O 

Brasil havia candidatado-se ao Conselho de Segurança para o biênio 1967 e 1968 

com grande antecedência. Estando em processo de campanha para a vaga, o 

embaixador advertiu, não seria producente uma modificação da posição brasileira 

com relação à questão das colônias portuguesas, sob pena de deixar os africanos, 

grupo de apoio relevante pela quantidade de votos que representavam na ONU, 

descontentes (ZIEMATH, 2016). 

Em detrimento disso, a política externa de Castelo Branco colocou-se “ (...) 

contra a ruptura de laços afetivos e políticos com Portugal e o Ocidente, em nome 

do anticolonialismo” (CERVO & BUENO, 2017, p. 395). De maneira emblemática, 

o Brasil de então votou contra resoluções condenatórias a Portugal e, também, no 

mesmo bojo, a África do Sul, país africano dominado por uma pequena elite branca 



vivendo sobre o regime do Apartheid (RICUPERO, 2017). Como relata o diplomata 

João Clemente Baena Soares que então servia na ONU:  

 “Em 1968, deixei Bruxelas e fui para a ONU, em Nova York, onde 

reencontrei Araújo Castro, que chefiava a missão brasileira. Nas Nações 

Unidas aconteceram muitas coisas que nos irritaram, sobretudo na 

política africana. Houve um momento, na Assembleia Geral, em que o 

Brasil votou sozinho com a África do Sul. Até Portugal saiu da sala, e 

nós não” (D’ARAUJO et al, 2006, p. 39).  

A relação com as antigas colônias foi ainda bem documentada pelo discurso 

na XXI Assembleia Geral da ONU em 1966 proferido pelo então Chanceler Juracy 

Magalhães. No texto, o tema da descolonização não é diretamente mencionado, mas 

Juracy demonstra solidariedade a Portugal. O chanceler ressalta, em uma clara 

alusão aos domínios ultramarinos portugueses, que o país teria muito o que 

contribuir aos demais países com os quais mantinha vínculos de natureza política e 

também sentimental. No mais, é feito um elogio à democracia racial brasileira bem 

como ao fato do Brasil ter assinado, antes de qualquer outro país, a Convenção 

Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial 

(CORRÊA, 2007, p. 214). 

A Argentina no governo de Castelo 

 

Mesmo após o golpe de 1964 e as mudanças decorrentes na política externa 

brasileira, a Argentina mateve o interesse por cultivar boas relações com o Brasil. 

Foi assim que o primeiro chanceler brasileiro do novo período, o diplomata de 

carreira Vasco Leitão da Cunha, recebeu, ainda em abril de 1964, a visita do 

chanceler argentino, Miguel Zavala Ortiz. Ao ser perguntado em uma entrevista 

sobre o encontro, Vasco Leitão relembrou: “Ficamos íntimos. Num jantar que lhe 

dei no Itamaraty ele declarou: ‘Já passou o tempo da confrontação. É tempo de 

cooperação entre Argentina e Brasil’” (CUNHA, 1994, p. 279). 

Do lado brasileiro, as intenções também se mantiveram cooperativas. Na 

mesma entrevista, Vasco Leitão da Cunha, quando questionado acerca do que 

planejara, enquanto ministro, para a relação com a Argentina, se de fato buscara 

reverter a tradicional contenda com os convizinhos, o diálogo com o ex-chanceler 

brasileiro se deu da seguinte maneira:  

 “O senhor estava realmente empenhado em mudar a política 

tradicional de confrontação com a Argentina? 



 Sim, completamente. Acho que não se justifica o confronto. Os jogos 

de guerra dos nossos militares estão certos, mas para fazer jogos, e não 

para fazer guerras. Agora, a Argentina ter tido o Perón é que é 

incompreensível! A Argentina era um país sério! E o fenômeno Perón 

continua até hoje! O Zavala era antiperonista, democrata, pertencia ao 

Partido Radical. Era íntimo do Décio Moura, embaixador lá, de modo 

que associou a amizade do Décio a mim” (CUNHA, 1994, p. 279 grifo 

do autor) ”. 

A fala do antigo ministro mostra que havia certo grau de afinidade 

ideológica entre os responsáveis pela condução da política externa do Brasil e da 

Argentina. O que é significativo para as relações bilaterais já que, pelo menos do 

lado brasileiro, Castelo Branco tinha “um perfil mais discreto (...) tanto na 

elaboração quanto na implementação da política externa, que é confiada de forma 

mais sistemática a profissionais” (DANESE, 2017, p. 402). Foi assim, portanto, que 

entre os países latino-americanos, a Argentina permaneceu a relação bilateral mais 

importante para o Brasil (VIZENTINI, 2004a).  

Inclusive, na época, o chanceler argentino chegou a realizar consultas junto 

ao governo brasileiro, bem como junto aos governos da Bolívia, Uruguai e 

Paraguai, sobre a possibilidade de coordenarem o uso dos recursos naturais dos rios 

da Bacia do Prata (BANDEIRA, 1993, p. 221). Além disso, outra evidência, a título 

de exemplo, do empenho das duas burocracias em manterem o compadrio, foi 

quando da tentativa de retorno de Perón do exílio no final do ano de 1964. O ex-

presidente, como requisitado pelas autoridades argentinas, foi barrado pelo governo 

brasileiro ao chegar no Rio de Janeiro. O estadista, que esperava poder seguir 

viagem para o seu país natal, viu-se obrigado a retornar a Madri (TELLA, 2017). 

No mesmo ano, ainda tratando de cooperação diplomática, o embaixador 

argentino em Montevidéu procurou Pio Correa, que era, por sua vez, o representante 

brasileiro. Na conversa disse que os dois países deveriam “ (...) preparar-se para 

agir de comum acordo vis-à-vis da situação no Uruguai (...)” (BANDEIRA, 1993, 

p. 216 grifo do autor). Na época, havia a preocupação com o país cisplatino, onde 

avançava o sindicalismo. Imaginava-se possível que a região pudesse sofrer 

contágio da instabilidade institucional que assolava a Bolívia (BANDEIRA, 1993). 

Sobre a dimensão comercial do eixo Brasil-Argentina no governo Castelo 

Branco, no primeiro ano de governo, em novembro de 1964, renovou-se a vigência 

do acordo do trigo. O acordo é importante, pois relaciona-se com a relação trilateral 

Brasil-Argentina-Estados Unidos. Tudo havia começado quando os EUA passou a 



vender trigo ao Brasil aceitando, como pagamento, moeda brasileira inconversível. 

A argentina reagiu, alegando que os americanos praticavam dumping (MELO, 

2009). Em negociação,  

 “Mostrando então muito apreço pelas relações com a Argentina, o 

governo americano entrou num conluio com Buenos Aires. Informou 

que só venderia trigo americano ao Brasil, para ser pago em cruzeiros, 

depois que, a cada ano, já tivéssemos comprado em Buenos Aires tanto 

trigo quanto a Argentina pudesse regularmente produir para o consumo 

brasileiro” (MELO, p.32). 

A compra compulsória, então, acabou por gerar um tratado, do qual menos 

importava os termos de troca do que as implicações políticas. Instaurado o regime 

militar, dada as boas relações com Washington, o acordo tornou-se irretocável 

(MELO, 2009).     

No mais sobre o comércio Brasil-Argentina, em 1967 Roberto Campos 

buscou conformar uma união aduaneira com os portenhos, proposta, no entanto, 

malsucedida (CERVO & BUENO, 2017). O balanço geral, de todo modo, foi 

positivo. O comércio bilateral dobrou entre 1963 e 1968, passando de um fluxo de 

US$ 121 milhões de dólares em 1963 para US$249 milhões em 1968 (HURRELL, 

2013). Fica evidente a instrumentalização da política exterior para a promoção do 

desenvolvimento nacional e a importância, para este fim, dada ao comércio com a 

vizinhança.  

Não foi possível, no entanto, impedir tal concepção economicista das 

Relações Exteriores de ser contaminada pelos novos entendimentos ideológicos da 

política externa da administração Castelo Branco. O que se acreditava na alta cúpula 

do governo acerca da natureza que deveria assumir o relacionamento com os 

americanos orientava a estratégia de cooperação econômica e mais, orientava a 

estratégia de integração regional. Para a administração, 

 “A integração latino-americana supunha, em tais condições, a limitação 
das soberanias em benefício da segurança coletiva e das fronteiras 

ideológicas e o apoio econômico dos Estados Unidos. Nessa fase, além 

disso, o governo brasileiro se dispunha a desenvolver as comunicações 

e os transportes com o continente sul-americano, preparando o terreno 

para a integração futura” (CERVO & BUENO, 2017, p. 402). 

Houveram, evidentemente, consequências para o relacionamento com a 

região e com a Argentina. Nesse sentido, é necessário destacar a II Conferência 

Extraordinária da OEA, motivo de preocupação para brasileiros e americanos. 

Havia a  apreensão de que a reunião pudesse se tornar uma oportunidade para 



criticar os EUA na região, em especial na matéria econômica e que, através da 

proposta de reformas, se buscasse enfraquecer a influência norte-americana na 

organização. Sendo assim,  

 “Brazil saw this danger both in Frei1’s call for a Latin American 

common market and in the suggestion made by the foreign ministers of 

Argentina and Uruguay that a new organization might need to be 

created without United States participation” (HURRELL, , p. 127).  

No final, Brasil e EUA foram bem-sucedidos em impedir de avançar tais 

agendas, bem como em mitigar as críticas. Na frente econômica, trabalhou-se para 

diminuir o tom das da Ata Economico-Social, desviando seu foco para a segurança 

política (HURRELL, 2013). Nesse sentido, revertia-se a posição adotada em JK 

com a Operação Pan-Americana. Assim, “Brazil’s attitude to region integration and 

its overtly pro-American policies contributed to a marked cooling in its bilateral 

relations with its most important neighbours” (HURRELL, 2013, p. 128). 

De todo modo, é importante destacar que houve coordenação entre o Brasil 

e a Argentina nos fóruns internacionais. Como disse Vizentini, ainda em 1964 os 

chanceleres dos dois países “estabeleceram uma posição comum para a conferência 

dos chanceleres da OEA, a realizar-se no Rio de Janeiro, durante visita do ministro 

brasileiro à Argentina” (VIZENTINI, 2004a, p. 52). Em outra oportunidade e em 

sintonia com as desafios postos à diplomacia brasileira na II Conferência 

Extraordinária da OEA, o chanceler brasileiro conseguiu “apoio argentino em sua 

posição contrária à proposta chilena de criar um organismo supranacional para 

controlar” (VIZENTINI, 2004a, p. 52) o processo de integração latino-americano. 

Sobre a relação Brasil-Argentina neste período, convém destacar também 

que havia grande afinidade ideológica entre os setores militares dos dois países. 

Com o advento do regime militar no Brasil, o General Juan Carlos Ongania, na 

época o Comandante-em-Chefe do Exército argentino, passou a se pronunciar 

publicamente, subscrevendo a posição brasileira de que seria necessário revisar o 

conceito de soberania, fazendo valer, acima das fronteiras nacionais, as fronteiras 

ideológicas (BANDEIRA, 1993).  

                                                             
1 Eduardo Frei Montalva (1911 – 1982) foi um político chileno e presidente do Chile entre 03 de 

novembro de 1964 e 03 de novembro de 1970.  



Ainda, em visita ao Rio de Janeiro e Brasília em agosto de 1965, Ongania 

defendeu a aliança militar entre o Brasil e a Argentina, de forma que fossem os dois, 

juntos, os protagonistas de uma força interamericana encarregada de, na lógica de 

fronteiras ideológicas, salvaguardar os dois países na luta contra o comunismo 

(BANDEIRA, 1993). Dessa maneira, é sem surpresas que quando findado o 

governo Ilia, vítima de um golpe militar a partir do qual o general Ongania é alçado 

ao posto de presidente, o relacionamento entre os dois países melhore. É marcante 

que o novo presidente defenda, em seu programa, a “brasileirização da Argentina” 

(VIZENTINI, 2004a, p. 52 grifo do autor). Como dito por Andrew Hurrell: 

 “Relations improved markedly after the military coup in Argentina in 

1966, which resulted in a clear convergence of attitudes on ideological 

and security issues – ‘an informal resurrection of the Urugaina axis with 

a strong anti – communist bias’” (HURRELL, 2013, p. 129).  

Em suma, na Argentina, o general Ongania repete, em larga medida, o 

posicionamento ideológico do governo Castelo Branco, adotando inclusive, na 

política externa, a estratégia de bandwagoning com relação aos Estados Unidos 

(CANDEAS, 2017).  

Vale lembrar que, no caso brasileiro, a adoção de tal orientação de política 

externa, mesmo que o americanismo ideológico não tenha sido absoluto, de fato 

modificou o discurso diplomático do governo bem como as prioridades da política 

externa nacional (SANTOS, 2014). Quer dizer, 

 “O discurso diplomático no período Castello Branco mantém, ainda que 

bastante matizado, o reconhecimento das especificidades dos países em 

desenvolvimento. Foi, no entanto, o caráter americano, traduzido no 

alinhamento aos Estados Unidos, o ponto mais realçado da identidade 

brasileira” (SANTOS, 2014, p. 105). 

Nesse novo momento, quando os dois países foram representados por 

governos militares, as novas prioridades de ambas as administrações 

inevitavelmente impactaram o relacionamento bilateral. Embora alinhados 

ideologicamente, ambos estavam relegados a um espaço acessório no arco da 

política externa do outro.  

Sendo assim, embora tenha havido uma melhora expressiva no 

relacionamento Brasil-Argentina no governo Illia, quando do término da gestão 

Goulart, e novamente quando da ascensão do general Ongania ao cargo de 

presidente, não se recuperou o mesmo grau de cooperação visto na época do espírito 



de Uruguaiana. Pode-se dizer que as relações bilaterais com a Argentina, bem como 

com todos os países da América Latina, foram, ao longo do período, secundárias no 

arco da política externa do Brasil (CERVO & BUENO, 2017). Para Miriam Gomes 

Saraiva,  

 “Em relação à Argentina houve uma visão positiva de aproximação das 

duas políticas exteriores a partir do americanismo combinada com a 
preferência por relações bilaterais de baixo perfil, mas não recuperou a 

cordialidade oficial nem deu maior densidade às relações” (SARAIVA, 

M. G., 2012, p. 47). 

Nesse sentido, é simbólico que, embora prezasse pela integração latino-

americana, durante a administração castelista, o presidente tenha se encontrado 

somente com outros dois chefes de Estado da região. O presidente paraguaio, 

Alfredo Stroessner, para a inauguração da Ponte da Amizade que passou a ligar os 

dois países, e com o presidente chileno, Eduardo Frei, que fazia escala técnica no 

Rio de Janeiro (DANESE, 2017). No balanço geral,  

 “Finally, relations with Brazil’s historic rival, Argentina, were mixed. 

Much of the cooperative sentiment that had resulted from the Quadros-

Frondizi meeting at Urugaiana in 1961 had faded in the light of 

differences towards the reform of the OAS.” (HURRELL, 2013, p. 

129).  

Conclusão 
 

Diante de tudo que foi visto da relação Brasil-Argentina, destacam-se alguns 

pontos de inflexão. Eles são, (i) a melhora nas relações bilaterais no governo JK, 

dada a convergência ideológica de matiz cepalina entre os presidentes (SARAIVA, 

M. G., 2012); (ii) o aprofundamento do movimento cooperativo no governo Jânio 

Quadros, que significou o espírito de Uruguaiana; (iii) o início do enfraquecimento 

das relações bilaterais durante o governo Goulart, em decorrência da deposição do 

governo Frondizi e do veto parlamentar aos acordos de Uruguaiana; (iv) a relativa 

melhora quando da coincidência dos governos Ilia na Argentina e Castelo Branco 

no Brasil; e, por fim, (v) o impulsionamento posterior deste ímpeto, patrocinado 

pelo golpe de estado que colocou Onganía no cargo de presidente da República. 

Em função destes acontecimentos e das decisões tomadas pela atuação 

diplomática brasileira que moldaram a história da relação Brasil-Argentina nos anos 

1956-1967, é possível derivar algumas conclusões gerais. Em primeiro lugar, pode-

se dizer que houve um ápice de entendimento entre os dois países em 1961 que não 



mais foi superado. De toda maneira,  igualmente, não houve deterioração o 

suficiente para fazer o estado das coisas regredir a um patamar inferior ao visto no 

período imediatamente anterior ao governo JK. Dessa forma, imageticamente, a 

relação ascendeu, decaiu e atingiu um platô, um ponto mais elevado que o do 

período inicial, como indica o título da monografia.   

Ademais, sobre a herança histórica desse período, destaca-se, como dito por 

Gonçalves e Lyrio ao tratarem do Espírito de Uruguaiana, que, embora a 

administração brasileira não tenha conseguido superar definitavamente as 

adversidades que coibiam a aproximação Brasil-Argentina, então se inaugurou uma 

possibilidade resgatada quase 20 anos mais tarde pelo governo Figueiredo 

(GONÇALVES & LYRIO, 2003). Com frequência existiram pessoas na 

administração brasileira e argentina ávidas pela aproximação bilateral e pela 

superação da rivalidade e desconfiança, mas nunca, até então, haviam coincidido 

de ocuparem, ao mesmo tempo, a chefia do Executivo nas duas nações 

(DORATIOTO, 2014).  

Nesse sentido, embora este trabalho não seja capaz de propor um nexo de 

causalidade entre o espírito de Uruguaiana e a a integração posterior protagonizada 

por meio do MERCOSUL, pode-se dizer que a experiência criou uma referência 

das potencialidades da cooperação bilateral. Afinal, o momento “significou, por um 

lado, o reconhecimento por ambos de que juntos poderiam dar passos mais 

importantes rumos ao desenvolvimento” (SARAIVA, M. G., 2012, p. 45). Além 

disso, valores que orientaram a criação do mercado comum foram preconizadas em 

1961. Pode-se citar, por exemplo, a defesa, por mais integração entre os dois países 

(DORATIOTO, 2014); o apoio expresso à ALALC, outra tentativa de integração 

comercial; bem como o livre trânsito de pessoas (SARAIVA, M. G., 2012).   

No entanto, sobre a cordialidade oficial, entende-se que não houve, de 

absoluto, a suspensão da vigência do conceito durante o período dos governos da 

Política Externa Independente. Afinal, em detrimento da “superação (embora 

temporária) das motivações que levavam ambos a disputar pela hegemonia regional 

(SARAIVA, M. G., 2012, p. 45) havia, como mostrou Afonso Arinos, o 

entendimento, por parte da diplomacia brasileira, de que Frondizi precavia-se 

contra o avanço das capacidades, em termos de hard power, do Brasil (FILHO, 



2001). Esta consciência, por certo, impediu a superação em definitivo das 

desconfianças e “do estranhamento um do outro” (SPEKTOR, 2002, p. 139). 

De maneira contraintuitiva, a suposição feita é que a cordialidade oficial foi, 

de fato, superada no governo Castelo Branco, quando do governo Onganía na 

Argentina, por um breve período de tempo que antecede a evolução da questão do 

aproveitamento das águas do rio paraná colocada por Matias Spektor (SPEKTOR, 

2002). Afinal, diante da convergência ideológica, houve uma nova “Uruguaiana 

axis with a strong anti-communist bias” (HURRELL, 2013, p. 129). 

Diferentemente, no entanto, não haviam difíceis relações entre Buenos Aires e 

Washington, como elencou Candeas (2017) na definição do termo, e o sincronismo 

nas convicções políticas tipicamente castrenses, que postulavam a revisão do 

próprio conceito de soberania (BANDEIRA, 1993), eliminavam a causa para 

maiores desconfianças nacionalistas (SPEKTOR, 2002, P. 139).  
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