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RESUMO

Em 1973 o Brasil reconheceu oficialmente a República Democrática Alemã (RDA), e
uma série de acordos, tratados e protocolos puderam ser assinados entre os dois Estados.
Apesar do fato de a troca de embaixadas ter ocorrido apenas no início da década de 1970, o
intercâmbio comercial entre os dois países fora crescente desde finais dos anos 1950, dando
um verdadeiro salto nos anos 1960, quando no Brasil desenhava-se cada vez mais uma
política externa de caráter autonomista e universalista. Isso posto, propomos fazer um estudo
da história e do conteúdo das relações Brasil/RDA a partir desta nova concepção diplomática
que, nesses anos 1960 e 1970, consubstanciou um novo paradigma de inserção internacional:
o paradigma da autonomia. Com este estudo pretendemos lançar luz a um tema ainda muito
pouco estudado na história da política externa brasileira, as relações do Brasil com um país
localizado na esfera de influência soviética em um contexto marcado pela rivalidade da
Guerra Fria; e, também, discutir o como a alteração paradigmática da diplomacia brasileira,
bem como os conceitos e concepções forjadas por ela, podem servir de fundamento teórico
para o estudo das relações internacionais do Brasil.
Palavras-chave: política externa brasileira; relações bilaterais; Brasil/Alemanha Oriental;
autonomia; americanismo.

ABSTRACT

In 1973 Brazil officially recognized the German Democratic Republic (GDR) and a
number of deals, treaties and protocols were signed between the two states. Despite the
exchange of embassies only happening in the early 1970’s, commercial relations between the
two countries had been increasing since the end of the 1950’s, with a leap in the 1960’s, when
Brazil’s foreign policies increasingly became more autonomist and universalist. Given this,
we propose a study of the history and the content of the Brazilian/GDR relations from this
new diplomatic concept, which in the 1960’s and 1970’s, cosubstantiated a new paradigm of
international insertion: the paradigm of autonomy. With this study we intend to enlighten a
theme still understudied in the history of Brazilian Foreign Policy, the relations between
Brazil and a country located in the zone of Soviet influence in a context marked by the Cold
War. We also discuss how the paradigm shift of the Brazilian Diplomacy, as well as the
concepts and conceptions forged by it, can be used as theoretical basis for the study of
Brazilian international relations.
Keywords: Brazilian foreign policy; bilateral relations; Brazil/East Germany; autonomy;
Americanism
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INTRODUÇÃO

Apresentação
No dia 22 de outubro de 1973 o Brasil se tornou o nonagésimo oitavo país do mundo a
reconhecer oficialmente a República Democrática Alemã (RDA). Segundo notícia veiculada
no jornal O Estado de São Paulo, a cerimônia foi “simples, tanto que houve permissão pra
filmar e fotografar os dois ministros 1 ”. A princípio, trocar embaixadas e reconhecer
oficialmente a Alemanha Oriental significava seguir o curso natural dos principais
acontecimentos internacionais, pois naquele início dos anos 1970 muitas outras nações,
incluindo as principais potências ocidentais, normalizaram suas relações diplomáticas com
aquele país. Eram os anos da detente, e o relaxamento das tensões características da Guerra
Fria permitia uma maior aproximação entre os dois grandes blocos antagônicos. Além disso,
uma política de aproximação entre as duas Alemanhas levada adiante por Willy Brandt, então
chanceler da República Federal Alemã (RFA), a Alemanha Ocidental, conduziu as relações
interalemãs a uma espiral de distensão que culminou, em 1972, na assinatura do Tratado
Básico e, consequentemente, na troca de representações oficias entre os dois países.
No Brasil a notícia sobre a troca de embaixadas com a Alemanha Oriental gerou
otimismo. Há tempos imaginava-se que uma maior aproximação comercial com a “outra
Alemanha” pudesse trazer alguns ganhos para o país. O crescimento econômico e o aumento
da importância da RDA no cenário internacional na década de 1960 chamavam a atenção de
empresários, homens de negócio, analistas e políticos brasileiros. Em 1969 uma pequena
publicação2 trazia em sua introdução dados que pareciam justificar tal sentimento: no ano de
1968 o comércio Brasil/RDA atingira a cifra de US$ 50 milhões 3 e projetava-se para o
próximo ano, 1970, um volume comercial não inferior a US$ 100 milhões; tais números,
segundo o apresentador do texto, colocava a Alemanha Oriental entre os doze países de maior
intercâmbio com o Brasil – posição absolutamente nada desprezível. Ressalte-se ainda que o
1 O Estado de São Paulo, 23/10/1973, página 1.
2 STOPH, W. & NORDEN, A. O Problema Alemão: princípios e objetivos da RDA. Tradução e
Apresentação de Clóvis Melo. Rio de Janeiro: Laemmert, 1969. Por mais estranho que possa parecer, visto se
tratar de uma publicação escrita por membros do politburo do SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands,
o Partido Socialista Unificado da Alemanha) justamente em um contexto de violenta perseguição aos comunistas
brasileiros, o livro se justificava diante do aumento da importância da Alemanha Oriental para o mercado
brasileiro. A ideia era, justamente, tornar aquele país mais conhecido aos olhos da sociedade brasileira: “E
fornecer-lhes os elementos de informação necessários à elaboração de seu próprio juízo, é que se propõe a
editora Laemmert ...” (orelha do livro).
3 Todos os valores em dólar, ou em qualquer outra moeda citados nesta dissertação, referem-se sempre aos
valores correntes no ano referido.
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comércio entre os dois países já vinha se desenvolvendo, pelo menos, desde meados dos anos
19504. Um ajuste internacional entre o Banco do Brasil e o Deutsche Notenbank assinado no
ano de 1958 passou a regulamentar as transações comercias dos dois países, mas a ausência
de relações diplomáticas criava alguns empecilhos à ampliação do intercâmbio Brasil/RDA –
protocolos e acordos oficiais dos mais diferentes temas e assuntos não podiam ser assinados
visto a inexistência de reconhecimento mútuo entre os dois Estados. Assim, a formalização
das relações diplomáticas em outubro de 1973 coroou um movimento e pretensões há muito
desejado pela diplomacia e pelo empresariado brasileiro, pelo menos desde 1954, como indica
o pedido feito por alguns empresários paulistas para que se retomasse o quanto antes
comércio com a Alemanha Oriental e com a União Soviética5.
Estabelecidas as relações diplomáticas entre o Brasil e a República Democrática
Alemã, a embaixada brasileira contou ao todo com quatro embaixadores, a saber: Carlos
Jacyntho de Barros (1973-1978), Mário Calábria (1978-1984), Vasco Mariz (1984-1985) e
Ernesto Ferreira de Carvalho (1985-1990). Além disso, favorecendo os interesses dos dois
países, acordos, como, por exemplo, o Acordo de Comércio e Pagamento de 1975 e o Acordo
para Estabelecimento de Escritórios para Fins Comerciais da RDA no Rio de Janeiro e São
Paul de 1979, protocolos, como o Protocolo de Entendimento entre o Brasil e a RDA de 1980,
e memorandos, como o Memorando de Entendimento para se Estabelecer as Bases do
Comércio, entre Brasil e a República Democrática Alemã de 1982 puderam ser, então,
assinados o que permitiria uma maior dinamização no desenvolvimento das relações entre os
dois países 6 . Além disso, visitas oficias entre autoridades de Estado, como ministros,
governadores, deputados, etc., e missões comerciais definidas pelos dois governos puderam

4 Pouquíssimas são as informações a respeito das relações entre o Brasil e a Alemanha Oriental de antes de
1957. Dados a respeito do comércio entre Brasil e RDA só começam a aparecer no Anuário Estatístico do IBGE
a partir do ano de 1957. Também, cabe destacar, que a documentação pesquisada no Arquivo Histórico do
Ministério das Relações Exteriores em Brasília traz informações e dados mais substanciosos somente a partir dos
anos finais da década de 1950, mais especificamente 1958 e 1959 - mais sobre esta questão ver na seção “A
Documentação e o Arquivo Histórico do Itamaraty”. O Diário Oficial faz duas pequenas referências à Alemanha
Oriental nos anos de 1951 e 1954, mas é partir de 1957 que as informações começam a aparecer com maior
destaque.
5 Diário Oficial de São Paulo, Requerimento 515-54, 09/05/1954, página 29.
6 Para além desses, foram assinados ainda: o Convênio sobre Transporte Marítimo entre o Brasil e a República
Democrática Alemã de 23/07/1976, o Acordo Básico de Cooperação Cientifica e Tecnológica entre o Brasil e a
República Democrática Alemã de 22/11/1984, o Protocolo ao Acordo de Comércio e Pagamentos com vistas ao
Desenvolvimento do Intercâmbio Comercial entre os dois países no período de janeiro/87 a dezembro/90 entre o
Brasil e a República Democrática Alemã de 26/09/1987, além de outros dois acordos firmados no momento em
que a Alemanha Oriental, assim como grande parte do bloco comunista, desmoronava: Acordo, por Troca de
Notas, sobre a abertura do Consulado Geral em São Paulo entre o Brasil e a República Democrática Alemã de
11/12/1989 e o Acordo sobre Cooperação Cultural entre o Brasil e a República Democrática Alemã de
07/03/1990, sendo que este último sequer chegou a entrar em vigência.
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ser realizadas em nome do incremento do intercâmbio brasileiro com a Alemanha Oriental7.
No mais, não se verificou nenhum grande incidente tendo as relações Brasil/RDA seguido seu
curso até a data de 03 de outubro de 1990, dia e ano que marcam a Reunificação Alemã e,
consequentemente, a extinção da Alemanha Oriental, depois de quarenta anos de vida.
Para o Brasil a aproximação com a República Democrática Alemã, assim como com
todo o bloco da Europa socialista, significava ampliar um movimento diplomático que,
iniciado timidamente nos anos 1950, ganhou forma e conteúdo de um novo paradigma a
orientar a política exterior brasileira nas décadas de 1960, 1970 e 1980 com a Política Externa
Independente (PEI) de Jânio Quadros e João Goulart, com as diplomacias da Prosperidade e
do Interesse Nacional de Costa e Silve e Médici e, principalmente, o Pragmatismo Ecumênico
e Responsável de Ernesto Geisel e o Universalismo de João Batista Figueiredo. O desejo de
desenvolvimento econômico e industrial somado a busca de uma inserção internacional mais
autônoma, independente e universal, a ideia do “Brasil Potência”, conduziu os formuladores
de política externa a forjar aquele que ficou conhecido como o paradigma da autonomia8; e
este, cada vez mais foi se firmando como oposição e substituto ao modelo que, até então,
tinha sido hegemônico desde os tempos do Barão do Rio Branco quando chanceler brasileiro
no início do século XX, o paradigma americanista9.
Em grande parte esta mudança de perspectiva na política externa brasileira estava
diretamente relacionada às profundas transformações nas estruturas sociais e econômicas
brasileiras, especialmente aquelas ligadas ao desenvolvimento nacional. A rápida urbanização
e o processo de industrialização que vinha se acelerando desde os anos 1930, nos anos 1950 e
1960, ao assumir um novo movimento com a industrialização de substituição de exportações
(SILVA, 2003), passou a exigir um esforço cada vez maior da diplomacia brasileira na
7 Alternando os encontros entre as cidades de Berlim e Brasília, foram realizadas várias reuniões e encontros da
Comissão Mista Brasil/RDA que, depois de estabelecidas as relações diplomáticas, tornaram-se o principal
instrumento para se discutir e debater o desenvolvimento comercial entre os dois países.
8 Dependendo do autor, o paradigma da autonomia também pode ser definido por Globalismo (LIMA, 1994;
PINHEIRO, 2000 e 2004) ou Universalismo (VIZENTINI, 1999, 2004, 2008 e 2013 e LESSA, 1995 e 1998).
Em aula ministrada por Flávia de Campos Mello no segundo semestre de 2013 no Programa de Pós-graduação
em Relações Internacionais San Tiago Dantas (anotações do autor), a professora fez algumas críticas ao termo
Globalismo por entender se tratar de anacronismo, assim, podendo levar à confusão especialmente após o
conceito de Globalização ter ganhado força em todo o mundo nos anos 1990. Como solução, Flávia de Mello
propõe o uso dos termos paradigma da autonomia ou, ainda, Universalismo, pois eram estes os conceitos
utilizados nos textos e discursos de diplomatas e analistas da política externa brasileira nos anos 1960/1970.
9 Trata-se do paradigma americanista. Aqui, como no caso do paradigma da autonomia, distintos estudiosos
conceituam o mesmo fenômeno a partir de diferentes termos. O que é comumente chamado de Americanismo assim aparece na maioria dos autores especializados em política externa brasileira listados na bibliografia desta
dissertação - pode ser lido como paradigma americanista (PINHEIRO, 2000 e 2004), ou ainda, como paradigma
da aliança especial (LIMA, 1994).
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abertura de novos mercados que fossem capazes de absorver os produtos manufaturados que
as indústrias brasileiras passaram a produzir; além disso, aumentar a venda dos produtos
tradicionais da pauta de exportação brasileira significava conseguir as divisas necessárias para
manter o processo de industrialização; a importação de equipamentos e maquinários para o
desenvolvimento da indústria pesada impunha a busca de mercados capazes de fornecê-los em
condições acessíveis para os industriais brasileiros, além da necessidade de reservas em
moeda forte pra financiar as importações de tais produtos. Ainda, o desejo de ampliar o
espaço de atuação internacional via a universalização das relações internacionais e, assim,
conquistar uma maior independência externa, principalmente frente aos Estados Unidos, e
uma nova posição no sistema internacional foram fatores importantes a impulsionar a política
exterior brasileira em direção ao paradigma da autonomia. Nesse sentido, os países
localizados na linha da Cortina de Ferro, incluso, por certo, a Alemanha Oriental, eram
vislumbrados como possíveis parceiros a serem explorados, ainda que dentro de certos limites
visto as diferenças políticas e ideológicas, e sobre os quais poderiam ser extraídos dividendos
positivos para a economia e para as relações internacionais brasileiras.
De meados da década de 1950 até o derradeiro ano de 1990, as relações brasileiras
com a RDA, e também com todos os outros países socialistas do continente europeu, foram
fundamentadas essencialmente no comércio bilateral, sendo o relacionamento político pouco
desenvolvido mesmo depois da troca de embaixadas e do estabelecimento de relações
diplomáticas, ainda que em alguns momentos pudessem surgir demandas coincidentes –
destaque, sobretudo, para aquelas ligadas às críticas ao sistema de comércio internacional e às
reivindicações do Terceiro Mundo em oposição ao controle dos fluxos e processos
econômicos exercidos pelos países de economia desenvolvida – que geraram em alguns
momentos ações conjuntas em fóruns multilaterais. Entretanto, as diferenças entre os sistemas
socioeconômicos e políticos e a posição dentro da ordem internacional bipolar da Guerra Fria
(bloco ocidental x bloco comunista) explicam, em grande parte, porque não houve tentativas
mais veementes das duas partes em se buscar um aprofundamento no relacionamento político,
já que durante grande parte dessa história o Brasil via os comunistas como inimigos do
Ocidente e vice-versa. De qualquer modo, o fato de estarem em campos opostos no conflito
Leste/Oeste não impediu que o comércio se desenvolvesse a bom termo para ambas as partes;
o realismo político falou mais alto quando as demandas impostas pelos planos brasileiros de
desenvolvimento industrial, ou o desenho de uma política exterior mais independente e
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universal exigiam que o país adotasse uma postura mais pragmática diante do embate
ideológico característico daquele momento.
Nos países do Leste da Europa o Brasil buscava as máquinas e os equipamentos
necessários para levar adiante os projetos de industrialização e da modernização e ampliação
da infraestrutura, além de produtos químicos, diferentes tipos de adubos e, também, primários
como o trigo e o petróleo. Na direção oposta, o país exportava produtos agrícolas como o café
(o grande produto de exportação brasileiro) e o cacau, o minério de ferro e, na medida em que
o intercâmbio comercial progredia, especialmente depois que as relações diplomáticas
oficializadas com a maioria daqueles países em 196110 permitia a negociação e a assinatura de
acordos e contratos a nível estatal, o que ensejava novas possibilidades e mecanismos de
discussão e negociação, produtos manufaturados e semimanufaturados brasileiros tornavamse mais comuns na pauta comercial com aquela região, destaques para o suco de fruta, café
solúvel, têxteis e calçados. De modo geral, o comércio do Brasil com os socialistas da Europa
Oriental manteve níveis bastante modestos dentro da totalidade do comércio exterior
brasileiro – nos momentos mais promissores atingira-se a faixa dos 6,5% –, entretanto,
caracterizava-se por um perfil diferente da sistemática de mercado, pois incluía créditos
especiais a juros baixos, regras compensatórias de intercâmbio, uso de moedas convênio (o
que era vantajosos nos momentos de carência de divisas), e, não menos importante, a
transferência de tecnologia; ainda, possuía um caráter de afirmação da autonomia política e
criava um espaço de barganha frente aos Estados Unidos e outras potências ocidentais
(VIZENTINI, 2004, p. 11).
Na medida em que o Brasil buscou uma maior aproximação com a Europa socialista,
naturalmente o país aproximou-se também da República Democrática Alemã. Todavia,
mesmo fazendo parte do conjunto dos países socialistas, as relações Brasil/Alemanha Oriental
devem ser lidas com alguns cuidados, e isso por dois motivos em especial: primeiramente, a
situação em que se encontrava a Alemanha naquele contexto, dividida em dois Estados desde
1949, o país, e especialmente sua antiga capital Berlim, fora um dos principais fronts da
Guerra Fria sendo, portanto, considerada estratégica para os interesses americanos e
soviéticos, o que impunha uma série de especificidades políticas e diplomáticas não vividas
pelos outros países da região; em segundo, deve-se considerar o fato de que o Brasil buscava,
10 No curso da Política Externa Independente, o Brasil reconheceu oficialmente em 1961 a Hungria, Romênia,
Bulgária, a Polônia, Albânia e, no final deste mesmo ano, reestabeleceu as relações diplomáticas rompidas com a
União Soviética. Como vimos, o estabelecimento de relações diplomáticas com a RDA só veio a acontecer mais
de uma década depois, em 1973.

12

desde princípios da década de 1960, estabelecer uma parceria mais profunda e especial com a
República Federal da Alemanha (RFA), fato que impôs uma série de constrangimentos no
relacionamento do Brasil com a Alemanha Oriental, pois de acordo com a doutrina Hallstein
prevista pelo Estado alemão-ocidental o reconhecimento diplomático da RDA por parte de
qualquer país seria considerado um ato de agressão a RFA, portanto, resultaria no automático
rompimento das relações entre o país e a Alemanha Federal – o que levou que o Brasil, e
todos os outros países ocidentais, só pudesse reconhecer diplomaticamente a República
Democrática Alemã após os entendimentos entre os dois Estados germânicos e a revogação da
citada doutrina no início da década de 1970. Contudo, mesmo diante dessas especificidades e
constrangimentos, relações comerciais entre empresas, institutos, órgãos e departamentos do
Estado brasileiro puderam se desenvolver e, em muitos momentos, prosperar de modo a
vislumbrar um futuro promissor no relacionamento Brasil/RDA.
No final os resultados atingidos pelos esforços de aproximação e tentativas de extração
de benesses não foram os esperados. Apesar das grandes possibilidades vislumbradas, a
República Democrática Alemã não ocupou, nem mesmo dentro os países socialistas da
Europa Oriental, uma posição relevante nas relações internacionais brasileiras (BANDEIRA,
2011, p. 247) – apesar de algumas oscilações, o comércio Brasil/RDA ficava na terceira
posição das relações brasileiras com os países localizados na linha da Cortina de Ferro 11.
Conforme a crise internacional dos anos 1970 se aprofundou, os problemas econômicos,
sociais e políticos internos ensejaram grandes empecilhos para um maior desenvolvimento do
intercâmbio comercial entre os dois países. Além disso, os constantes e sempre altos saldos
positivos na balança comercial a favor do Brasil resultou em grandes desequilíbrios que, ao se
aprofundar com o passar do tempo, se tornou um ponto de atrito e desentendimento que
afetou negativamente as relações comerciais brasileiras com a Alemanha Oriental. Um estudo
feito pelo Itamaraty indicava queda do comércio do Brasil com países da linha da Cortina de
Ferro (FERREIRA, 2009, p. 134), e embora houvesse alguns movimentos na tentativa de
reverter tal quadro, o total das exportações germano-orientais para o Brasil caiu
vertiginosamente nos anos 1980 (de US$ 103 milhões em 1984 para US$ 64 milhões em
1986), bem como as importações: de US$ 142 milhões em 1986 para US$ 55 milhões em
1990 (BANDEIRA, 2011, p. 276-277).
11 As relações com a Polônia e, depois de algum tempo, com a URSS foram bastante intensas, principalmente a
partir da década de 1970. Com a Tchecoslováquia, as relações Brasília/Praga foram bastante interessantes: a
embaixada brasileira naquela cidade teve papel de destaque no monitoramente das atividades de brasileiros
exilados no Leste europeu, servindo como um dos braços internacionais do Sistema Nacional de Informação
(SNI) da ditadura brasileira. Sobre isso ver PENNA FILHO (2008 e 2009).
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Diante do que fora apresentado até aqui, propomos desenvolver um estudo sobre a
história e o conteúdo das relações do Brasil com a República Democrática Alemã no período
que se estende de 1954 a 1979, ou seja, dos primeiros contatos comerciais até o fim do
primeiro governo brasileiro a manter inteiramente relações oficiais e diplomáticas com
aquele país. Para tanto, acreditamos que o paradigma da autonomia, assim como uma
concepção mais universalista de inserção internacional que se firma nos discursos e nas
práticas diplomáticas dos diferentes governos nos anos 1960 e 1970, tem papel importante
como chave explicativa para os propósitos desta dissertação. Também, o movimento
diplomático brasileiro em direção aos países socialistas da Europa será foco de reflexão e
discussão visto estar diretamente relacionado ao objeto proposto. Com esta pesquisa,
pretendemos lançar luz a um tema ainda muito pouco estudado na história da diplomacia do
Brasil: as relações do Brasil com um país localizado na esfera de influência soviética em um
contexto marcado pela rivalidade da Guerra Fria.

O Brasil, os Comunistas e o Silêncio da Historiografia
Nossa pesquisa se insere na intersecção entre duas disciplinas distintas, apesar de
aparentadas: a História e as Relações Internacionais. Acreditamos se tratar de um diálogo
fundamental, pois o estudo das relações internacionais no Brasil esteve diretamente ligado às
abordagens históricas desde suas primeiras manifestações, e ainda hoje os temas ligados à
história da política exterior brasileira continuam tendo grande destaque dentre aqueles
publicados nas revistas especializadas e pesquisados nos departamentos de pós-graduação e
institutos de Relações Internacionais do Brasil12. Em contrapartida, nos departamentos e nas
revistas especializadas em História, bem como nas instituições dedicadas aos estudos
históricos, as pesquisas ligadas às relações internacionais ainda são poucas quando colocadas
em perspectiva comparativa com outros temas13. Não à toa, apenas em 2005 um Grupo de

12 Aqui, é mister lembrar que não apenas a História esteve na base da formação e consolidação das Relações
Internacionais no Brasil. A Ciência Política, o Direito e a Economia foram disciplinas fundamentais que
orientaram os estudos internacionais brasileiros até o momento que estes adquiriam identidade própria. Sobre o
processo de desenvolvimento dos estudos em Relações Internacionais no Brasil, ver LESSA (2005A e 2005B),
SANTOS (2005), HERZ (2002), VIZENTINI (2005), ALMEIDA (2012) e MYAMOTO (2003).
13 Segundo Paulo Fagundes Vizentini (2004, p. 09) o estudo das relações exteriores do Brasil foi muito mais
difundido entre os diplomatas do que entre os historiadores, sendo um campo pouco reservado no estudo da
história do Brasil. Norma Breda dos Santos discorda quando afirma que a maioria dos trabalhos sobre a história
das relações internacionais no Brasil é feito por historiadores, todavia, nos lembra que estes dialogaram muito
mais com as Relações Internacionais do que com a História, e chama a atenção para a grande falta de contato
entre os historiadores das relações internacionais e da história do Brasil (SANTOS, 2005, p. 21-32). Para os
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Trabalho sobre História das Relações Internacionais foi inserido na regional rio-grandense da
Associação Nacional de História (Anpuh/RG), e este só veio a ser integrado à Anpuh
Nacional no ano de 2009 14 . De qualquer maneira, a grande projeção das Relações
Internacionais no Brasil a partir da década de 1970 redundou na produção de uma grande
quantidade de trabalhos sobre a história da política exterior brasileira que foram fundamentais
para a ampliação e disseminação do conhecimento sobre o assunto, e é nesse campo que
pretendemos inserir nossa pesquisa.
Apesar do inegável avanço dos estudos sobre Política Externa Brasileira nas últimas
décadas, grandes vazios ainda são observados. Por exemplo, análises sobre as relações do
Brasil com os países da Europa socialista são praticamente inexistentes. Para além de algumas
alusões em livros de síntese ou em artigos que discutem o processo de universalização da
política externa do Brasil, quase nada de específico se encontra nas prateleiras das bibliotecas
ou nas revistas especializadas15. Uma das explicações possíveis é a baixa intensidade do
intercâmbio comercial e diplomático do Brasil com aquela região que, de fato, nunca teve
prioridade dentro das demandas internacionais do país. Todavia, é preciso reconhecer que o
campo soviético desempenhou um papel de relevo quando, nas décadas de 1960 e 1970, o
desenho de uma política externa autônoma e universal ganhou contornos mais claros até se
formalizar em um novo paradigma de inserção internacional. Paulo Fagundes Vizentini
chama a atenção para isso:
(...) o próprio campo soviético, apesar dos níveis limitados de comércio, adquire
nova dimensão para a diplomacia brasileira, ainda não analisada em seus aspectos
qualitativos e estratégicos (VIZENTINI, 2004, p. 11).

Esta “nova dimensão”, se insere no que Antônio Carlos Lessa (1995 e 1998) chama de
Universalimo, Letícia Pinheiro (2004 e 2004) e Maria Regina Soares Lima (1994) chamam de
Globalismo, e o próprio Vizentini (2004 e 2013) chama de Mundialização e
Multilateralização. Independentemente do termo utilizado, os estudiosos em questão
propósitos desta pesquisa, o que mais interessa é o diálogo entre essas duas disciplinas que acreditamos ser
extremamente vantajoso e proveitoso tanto para a História quanto para as Relações Internacionais.
14 Ver on line: http://www.snh2015.anpuh.org/simposio/view?ID_SIMPOSIO=2102, acesso dia 05/05/2015.
Além disso, ressalte-se que apenas nos cursos de Relações Internacionais disciplinas intituladas “História das
Relações internacionais” e “História da Política Externa Brasileira” são obrigatórias.
15 Apesar do dito, o mundo socialista não é um completo ausente nos estudos sobre a história das relações
exteriores do Brasil. Algumas exceções, como as relações Brasil/Cuba (BEZERRA, 2010; WROBEL, 1993),
Brasil/URSS (MOTTA, 2007) e outras, foram objetos de pesquisa e interesse por parte de alguns pesquisadores.
Contudo, são temas absolutamente minoritários quando comparados aos estudos dedicados às regiões onde a
inserção brasileira se deu de forma mais intensa, como a Europa Ocidental, EUA, América Latina, Argentina e
África.
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entendem que, a partir dos anos 1960 e 1970, a política externa brasileira deu uma guinada a
buscar novos espaços de inserção a fim de subsidiar o processo de desenvolvimento industrial
e econômico do país. Além disso, se aproximar dos países comunistas significava,
politicamente, afirmar uma política externa independente e autônoma frente às grandes
questões ideológicas que marcaram o período em questão. Por certo, a maior distensão do
sistema internacional daquele momento contribuía para isso. Amado Cervo (2011, p. 404)
afirma que naquela época “nem tudo era ideológico ou bipolar”, e predominava na percepção
dos formuladores de política internacional brasileira “certas percepções realistas que
postulavam o universalismo da conduta externa, tanto geográfica quanto política”, e foi
justamente esta atitude que ensejou uma maior aproximação com os países do Leste
europeu16.
Na medida em que os países localizados na linha da Cortina de Ferro vislumbravam
para o Brasil novas possibilidades, a Alemanha Oriental deveria ter papel de destaque. Sendo
um dos países mais desenvolvido e industrializado da Europa socialista cabia perfeitamente
como engrenagem nesta postura menos ideológica e mais realista e autonomista da política
externa brasileira. Clóvis Melo17 (NORDEN; STOPH, 1969, p. 9-10), explicando o processo
de aproximação do Brasil com a República Democrática Alemã, defendia este
posicionamento já no final dos anos 1960 quando afirmava que o desenvolvimento econômico
do Brasil exigia uma postura internacional mais expansiva a fim de “justificar um esforço de
agressividade comercial do Brasil nos mercados não tradicionais do comércio exterior”, e
independentemente da bandeira ideológica e da localização geopolítica dos países os
equipamentos e mercados necessários para substanciar o desenvolvimento do Brasil deveriam
ser buscados “em qualquer lugar onde possam ser encontrados”.
Apesar da crescente participação da República Democrática Alemã para os propósitos
e demandas do desenvolvimento brasileiro e da nova política externa que se consolidava, é
grande o silêncio da historiografia brasileira e alemã sobre o assunto. Há, por certo,
referências às relações Brasil/Alemanha Oriental em obras de caráter mais geral da política
externa brasileira, ou em publicações do Itamaraty como os Relatórios do Ministério das
16 Ainda sobre a mesma questão Amado Cervo indica que nos anos 1960 a ideologia que predominou na política
externa brasileira foi o desenvolvimentismo e, em nome dele, “Todas as possibilidades deveriam ser exploradas
(...) e a Europa Oriental não seria, por óbvio, excluída” (CERVO, 2011, p. 443).
17 Clóvis Melo é historiador e publicou, também pela Laemmert, um livro intitulado “Os Ciclos Econômicos do
Brasil”. Junto com o professor Luiz Alberto Moniz Bandeira publicou, em 1967, pela editora Civilização
Brasileira, o livro “O Ano Vermelho: a Revolução Russa e seus reflexos no Brasil”. Hoje pouco se sabe ou se
conhece deste autor.
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Relações Exteriores ou as Resenhas de Política Exterior Brasileira18. Todavia, artigos, livros
ou pesquisas monográficas, seja em português, inglês ou alemão, não foram encontradas19
com exceção do livro, amplamente citado ao longo desta dissertação, O Milagre Alemão e o
Desenvolvimento do Brasil (2011) de Luiz Alberto Moniz Bandeira. Neste, o estudioso traz
uma grande quantidade de informações que, baseadas em entrevistas e numa robusta pesquisa
em arquivos, em muitos momentos permitiram melhor encaminhar os rumos desta pesquisa.
Todavia, o foco de Moniz Bandeira não está no relacionamento brasileiro com a República
Democrática Alemã, mas em entender o papel e a importância da Alemanha Ocidental no
desenvolvimento industrial e tecnológico brasileiro; o que realmente interessa o historiador
são as relações Brasil/Alemanha Federal, e nesse sentido as relações do Brasil com a
Alemanha Oriental aparecem de modo marginal e acessório, o que resulta em grandes lacunas
e, alguns momentos, desaparecem por completo da narrativa histórica de Bandeira20.
De fato, o tema nunca foi alvo de estudos sistemáticos nem de pesquisas de caráter
acadêmico a analisar seu papel sobre a “nova dimensão para a diplomacia brasileira” a qual
Paulo Fagundes Vizentini se referia. Deste modo, propomos um estudo que vá além daquele
objetivo inicial definido. Mais do que estudar a história, o conteúdo e os temas do
intercâmbio bilateral Brasil/RDA, nossa intenção é entender as relações entre os dois países
a partir do processo de transição e consolidação de um novo paradigma para a política
externa brasileira. Como o movimento em direção a uma inserção internacional mais
autônoma e universal influenciou a aproximação do Brasil com países da Europa socialista
que, antes excluídos da esfera tradicional dos relacionamentos brasileiros, passaram a
integrar o espaço diplomático do país.

Em outras palavras: como a formulação e a

consolidação do paradigma da autonomia, com seus ajustes e mudanças na prática
diplomática e nas concepções sobre as relações internacionais do Brasil de diferentes
18 Estas últimas publicadas somente a partir de 1974. Já os Relatórios do Ministério das Relações Exteriores
abarcam todo o período por nós aqui estudado, entretanto, informações mais precisas sobre a RDA só serão
encontradas a partir do relatório de 1973, depois que os dois países oficializaram suas relações diplomáticas.
Mais sobre a documentação e as fontes primárias ver na seção “A Documentação e o Arquivo Histórico do
Itamaraty”.
19 Além das pesquisas feitas pelo autor em várias bibliotecas brasileiras e estrangeiras, muitas conversas foram
estabelecidas com estudiosos e pesquisadores a fim de encontrar alguma referência sobre o tema. Contatos foram
feitos com instituições alemãs das mais diversas orientações e com pessoas responsáveis por arquivos históricos;
Yesco Stöllger, representante da Friedrich Ebert Stiftung, diz que, apesar dos mais de 500 títulos sobre a política
externa da RDA, nada consta a respeito das relações Brasil/Alemanha Oriental na biblioteca daquela instituição,
STÖLLGER, Y. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <fred.blumenhagen@hotmail.com> em
18/04/2013.
20 Em contato com o autor, Moniz Bandeira afirma que, para além de seus escritos e pesquisas publicadas no
livro “O Milagre Alemão”, nada existe sobre as relações brasileiras com a República Democrática Alemã.
BANDEIRA, L. A. M. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <fred.blumenhagen@hotmail.com> em
17/01/2015.
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governos, podem servir de fundamento analítico para as relações bilaterais do Brasil com a
República Democrática Alemã e, em consequência, com os outros países localizados na linha
da Cortina de Ferro.
Neste ponto é preciso fazer uma importante resalva. Nossa pesquisa não pretende
estabelecer nenhum tipo de determinismo do tipo “quanto maior o grau de autonomia das
relações internacionais brasileiras, maiores e mais intensas foram as relações Brasil/RDA, ou
Brasil/Europa Oriental, e vice-versa”. Esta dissertação parte da premissa que a política
externa do Brasil foi condicionada por fatores internos e externos e, nesse sentido, o
relacionamento brasileiro com a República Democrática Alemã, bem como a formulação do
paradigma da autonomia, sofreu diversas influências advindas tanto do sistema internacional
quanto de questões políticas, econômicas e sociais domésticas. Assim, distintos governos ao
longo da década de 1960/1970 deram sentidos diferentes à ideia de autonomia e
desenvolvimento, e consequentemente influenciaram o modo de se operar as relações
bilaterais brasileiras com os outros países, incluídos, por certo, aqueles localizados na linha
da Cortina de Ferro. Com isso, e diante dos propósitos desta dissertação, o paradigma da
autonomia deve ser visto como uma referência para se pensar inserção internacional
brasileira e as relações brasileiras com a República Democrática Alemã no período
recortado pela pesquisa; dito de outro modo, como o país buscou e praticou a autonomia, e
como as relações do Brasil com a RDA e com a Europa Socialista se deram nesta prática.
Por tudo o que foi posto até agora, acreditamos que nossa pesquisa é capaz de iniciar
um debate e, em grande parte, trazer alguns esclarecimentos sobre temas e perspectivas ainda
muito pouco analisadas pela historiografia. Muitos estudos foram feitos sobre a reformulação
paradigmática da inserção internacional brasileira, sendo esta uma temática que há muito
interessa os pesquisadores e diplomatas voltados ao estudo da política externa do Brasil 21.
Contudo, e isso nos parece fundamental, é que ainda não foram feitas análises sobre o papel
que a Europa socialista desempenhou neste processo visto que muitos autores reconhecem em
seus livros e artigos esta importância22. Pode-se afirmar o mesmo a respeito das relações do
Brasil com a Alemanha. Vários foram os estudos sobre o intercâmbio entre o Brasil e a

21 Aqui, a novidade reside em trazer e inserir neste debate a importância e o papel de uma região e de um país
ainda pouco explorados pelos estudiosos e analistas da política externa brasileira.
22 Ver, por exemplo, VISENTINI (2004, p. 10-11), OLIVEIRA (2005, p. 11, 89-90), CERVO (2011, p. 340,
443), KOCHER (2011; 2012), entre outros citados na bibliografia desta dissertação.
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Alemanha Ocidental23, mas nenhum sobre as relações com a República Democrática Alemã.
Assim, nosso trabalho tem a pretensão de responder a este duplo silêncio e contribuir para
abertura de novas portas e debates para os estudiosos da história do Brasil e das relações
internacionais brasileiras – também, e porque não, para os interessados na história dos países
da Europa Oriental, especialmente a República Democrática Alemã, e suas conexões com o
Brasil. Além do mais, está o fato de que nossa pesquisa, justamente por estar na intersecção
entre a História e as Relações Internacionais, também pretende contribuir para ampliar o
diálogo entre esses dois campos do saber, como fora reclamado por Norma Breda dos Santos
(2005) e Paulo Fagundes Vizentini (2004).
Delimitamos nossa pesquisa dentro do período que abarca mais ou menos três décadas
de história, 1950, 1960 e 1970, com o foco recaindo, sobretudo, sobre os anos 1960/1970. Isto
se deve, primeiramente, ao fato de que é neste contexto que o paradigma da autonomia se
torna predominante no pensamento e na formulação da política externa brasileira. A
historiografia especializada no assunto atribui à presidência do general Ernesto Geisel e ao
seu Pragmatismo Responsável e Ecumênico o momento mesmo desta consolidação, e muitos
autores ainda entendem que a Política Externa Independente de Jânio Quadros e João Goulart
fora o seu marco inaugural24. Além disso, data também deste período o apoio governamental
sem precedentes na história brasileira ao modelo de desenvolvimento baseado nas exportações
e na industrialização de base e de bens intermediários (SILVA, 2003) 25 , e com isso a
exigência de uma política externa diversificada e livre da camisa de força ideológica que, com
a Guerra Fria em andamento, ainda insistia na aliança especial com os EUA; o Brasil
precisava de máquinas para suas indústrias, equipamentos para portos, universidades e
hospitais, necessitava modernizar os transportes e, neste contexto, pautado em uma
perspectiva pragmática e realista e voltada para os interesses nacionais, não se privou de
buscar nos países do Leste da Europa os insumos necessários para o desenvolvimento
nacional. Por fim, está o fato de que o intercâmbio comercial Brasil/RDA só ganhou algum
23 Ver BANDEIRA (2011), LOHBAUER (2000), SOARES (2000), GUIMARÃES (2000), BANDEIRA &
GUIMARÃES (1995). Além desses, vários estudos sobre o processo de diversificação de parcerias e busca de
novos espaços internacionais pela diplomacia brasileira, ressaltam a importância da Alemanha Ocidental para as
demandas da política externa brasileira. Sobre este último aspecto, ver LESSA (1995 e 1998), SARAIVA
(1990), SPEKTOR (2004) e SATO (1998).
24 Segundo LIGÉRIO (2011, p. 10), a maioria dos especialistas entende que a PEI marcou uma “transformação
na política externa brasileira do pós-guerra”, mas no que se refere ao Pragmatismo Responsável de Geisel o
autor é enfático: “Inexistem ... divergências quanto a importância do pragmatismo responsável”. Luis Fernando
Ligério ainda afirma que, “em ambos, foi adotada uma política externa mais autônoma em relação aos Estados
Unidos da América” (2011, p. 10).
25 Para complementar as teses de Heloisa Conceição Machado da Silva, ver também BARRIONUEVO FILHO
(1997), ALMEIDA (2004, 2007), VILARINO (2012) e VÁRIOS AUTORES (2000).
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destaque a partir do início dos anos 1960, portanto, coincidindo com a formulação e
consolidação do paradigma da autonomia. Depois disso, as relações entre os dois países se
expandiram e se avolumaram significativamente na segunda metade da década de 1960, até
que, finalmente, foram oficializadas em 22 de outubro de 1973 – em pleno governo do general
Emílio Garrastazu Médici no auge da repressão política26. A partir daí acordos e tratados
foram assinados, e com eles se buscou melhor instrumentalizar tais relações, de modo que
elas pudessem responder de maneira mais eficiente às demandas do desenvolvimento e do
desejo de autonomia internacional brasileiro.
Ressalte-se ainda que os grandes planos de desenvolvimento nacional 27 do período
exigiam, como nunca, um esforço da diplomacia brasileira a fim de conquistar novos
mercados, sejam consumidores dos produtos manufaturados brasileiros, sejam fornecedores
de maquinário, equipamento e tecnologia, que pudessem sustentar a continuidade do processo
de industrialização e desenvolvimento (SILVA, 2003; ALMEIDA, 2004), assim como fossem
capazes de garantir um maior espaço de barganha comercial e política para o Brasil
(VIZENTINI, 2004; OLIVEIRA, 2005; KOCHER, 2011). Portanto, diversificar o universo
tipicamente ocidental e hemisférico das relações internacionais do Brasil a favor de uma
inserção mais universal e menos orientada ideologicamente resultou, entre outras coisas, em
uma maior aproximação do Brasil com os países socialistas da Europa e, consequentemente,
com a República Democrática Alemã.
Em resumo colocamos algumas perguntas que deverão servir de norte a esta pesquisa
e ao desenvolvimento desta dissertação. São elas: como situar as relações bilaterais entre dois
países que se situavam em esferas distintas dentro de um mundo bipolarizado? O que
justificava o interesse brasileiro em uma maior aproximação com a RDA? Que aspectos da
política externa brasileira, especialmente de um regime militar anticomunista, poderiam
ensejar uma relação mais íntima e próxima com um país da esfera socialista? Como ficaram
as relações brasileiras com seus grandes aliados, os EUA e a RFA, diante da aproximação
brasileira com a Alemanha Oriental? E mais, houve instrumentalização política ou as relações
ficaram restritas basicamente ao comércio e aos protocolos gerais, típicos do universo da
diplomacia? As mudanças de direção, de ênfase e de sentido nas políticas externas dos
26 O que reforça ainda mais o caráter realista e pragmático da nova política externa brasileira visto o caráter
violentamente anticomunista do discurso e das práticas políticas dentro do Brasil no contexto dos chamados
“anos de chumbo”.
27 Como o Plano de Metas de Juscelino Kubistchek, o Plano Trienal de João Goulart, o Plano de Ação
Econômica do Governo (PAEG) de Castello Branco e o Primeiro e o Segundo Plano Nacional de
Desenvolvimento (I e II PND), respectivamente dos governos Médici e Geisel.
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diferentes governos alteram também as relações com a RDA? Por fim, talvez uma das
questões mais importantes - como se comportaram as relações Brasil/RDA no processo de
mudança paradigmática da política externa brasileira no contexto dos anos 1960/1970?

A Documentação e o Arquivo Histórico do Itamaraty
A proposta de estudar as relações do Brasil com a Alemanha Oriental se faz a partir da
mobilização de uma grande quantidade de documentos extraídos, em sua maioria, do
Ministério das Relações Exteriores. Optou-se tanto pela documentação diplomática oficial,
produzida pela embaixada brasileira de Berlim Oriental, como também as publicações
organizadas pelo próprio Itamaraty como os Relatórios do Ministério das Relações
Exteriores28 ou a Resenha de Política Exterior do Brasil 29. Também outras publicações da
Fundação Alexandre Gusmão (FUNAG) 30 , instituição ligada ao MRE, foram de vital
importância para o desenvolvimento desta pesquisa, com destaque para os Documentos de
Política Externa Independente, bem como alguns dos muitos livros e estudos publicados por
esta instituição.
Além do Itamaraty, outro órgão governamental que possibilitou uma gama importante
de informações foi o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por meio de seu
Anuário Estatístico31 os dados gerais referentes às importações e exportações do Brasil para a
República Democrática Alemã, assim como os dados gerais do comércio exterior brasileiro,
puderam ser levantados. As informações contidas no Anuário Estatístico foram de vital
importância para as propostas deste trabalho visto que nos permitiu saber o impacto, mesmo
28 Esta é uma publicação anual do Itamaraty e contém um grande resumo de todas as ações tomadas pelo
Ministério ao longo de um ano. Os relatórios são publicados, geralmente, um ou dois anos depois pelo
Departamento de Comunicação e Documentação (DCD). As primeiras publicações datam de 1823. Sobre esse
período mais recuado ver on line http://www-apps.crl.edu/brazil/ministerial/rela%C3%A7oes_exteriores, acesso
dia 06/06/2015. Para os propósitos desta dissertação foram utilizados os relatórios dos anos que vão de 1958 a
1985, e foram de grande valia, sobretudo, no que se refere às relações Brasil/Leste europeu.
29 Lançada em 1974, esta é uma publicação semestral também organizada pelo DCD. A Resenha de Política
Exterior traz uma série de discursos, artigos e entrevistas com os principais atores do processo de formulação e
operação das relações internacionais brasileiras. Os volumes podem ser encontrados on line: a partir do ano de
1995 em http://kitplone.itamaraty.gov.br/divulg/documentacao-diplomatica/publicacoes/resenha-de-politicaexterior-do-brasil, acesso dia 06/06/2015; as resenhas dos períodos mais recuados podem ser encontradas no site
Mundorama em http://mundorama.net/category/2-biblioteca/series-documentais/rpeb/, acesso dia 06/06/2015.
30 Fundação ligada ao Itamaraty, a FUNAG é composta por duas unidades, o Instituto de Pesquisa em Relações
Internacionais (IPRI) e o Centro de História e Documentação Diplomática (CHDD). O Arquivo Histórico do
Itamaraty, da qual falaremos adiante, está vinculado a este último. As publicações sobre política externa
brasileira, como edição e publicação de livros, artigos, entrevistas etc. estão ligadas ao IPRI. Mais informações
ver http://www.funag.gov.br/pt_br/, acesso dia 06/06/2015.
31
Estes
também
estão
disponíveis
on
line:
http://biblioteca.ibge.gov.br/pt/bibliotecacatalogo?view=detalhes&id=720, acesso dia 06/06/2015.
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que restrita a uma perspectiva da macroeconomia, das investidas brasileiras, ou alemãs
orientais, em relação ao incremento das relações comerciais bilaterais entre os países, bem
como permitiu fazer um grande levantamento do total das importações e exportações
brasileiras em relação a diversos países e regiões, destaque para os Estados da Europa
Oriental.
Muitos artigos publicados pela imprensa brasileira também foram de grande relevância
para o desenvolvimento desta dissertação. Estes trazem informações valiosas sobre comércio,
acordos, perspectivas e percepções sobre as relações do Brasil com a Alemanha Oriental.
Além disso, as notas jornalísticas trazem entrevistas e depoimentos de ministros, políticos,
empresários, etc., que não se encontram na documentação diplomática oficial. Análises
críticas sobre as diferentes políticas externas adotadas estão presentes em artigos da imprensa
nacional e nos permitiu ter uma visão mais ampla do impacto que certas ações internacionais
do Brasil tiveram sobre a sociedade civil. Também, as publicações no Diário Oficial da União
(DOU) tiveram papel de destaque na busca por informações a respeito de uma série de
aspectos do relacionamento Brasil/RDA; acordos assinados, nomeações de diplomatas, visitas
e encontros oficiais, decretos presidenciais e descrições de contratos firmados são alguns
exemplos do tipo de informação que subtraídos dessa publicação.
Como já vimos, os estudos e as análises sobre a história da política externa brasileira
são ainda pouco numerosos quando comparadas com análises históricas de outros matizes sobretudo quando se trata das relações bilaterais do Brasil, e são ainda mais raras, salvo
raríssimas referências, quando se trata de regiões de menor relevância para os grandes planos
e projetos internacionais e nacionais do Brasil, caso típico da Alemanha Oriental. Assim,
diante da proposta desta pesquisa e do caráter do tema, as fontes primárias tornam-se um dos
meios mais importantes para dar forma e conteúdo à dissertação que se pretendeu desenvolver
– o que não significa menosprezar a importância da bibliografia que, ao lado da
documentação, fora de importância ímpar para que inúmeras discussões e encaminhamentos
ganhassem corpo e forma a serem lapidados pelo uso das fontes primárias. O nosso foco
recaiu sobre a documentação diplomática produzida pela embaixada Brasileira em Berlim
Oriental e remetida ao Ministério das Relações Exteriores, onde foi arquivada e hoje está
disponível para consulta no Arquivo Histórico do Itamaraty localizado em Brasília 32, e sobre

32

O artigo do professor Pio Penna Filho (1999) A Pesquisa História no Itamaraty é referência sobre o assunto.
Neste, o estudioso traz uma eficiente explicação sobre o funcionamento e organização do Arquivo, bem como
faz uma análise bastante interessante dos estudos que foram feitos a partir da documentação ali recolhida. Além
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as já citadas publicações anuais produzidas pelo Ministério das Relações Exteriores, fonte
importante principalmente das informações a respeito do relacionamento do Brasil com os
países da Europa socialista.
Criado em 1942, o Arquivo Histórico do Ministério das Relações Exteriores acumula
uma vasta gama documentos referentes à política externa brasileira. Depois da transferência
do ministério para Brasília em 1972, o arquivo foi dividido em duas unidades: os documentos
referentes ao século XIX até os anos 1950 estão localizados na unidade do Rio de Janeiro, e
os documentos mais recentes, a partir do final dos anos 1950, na unidade da capital brasileira.
Nele, a pesquisa documental não é feita diretamente pelo pesquisador. Funcionários,
geralmente estagiários, são responsáveis por providenciar as pastas com os documentos a
partir de um questionário previamente respondido pelo pesquisador - sobre o tema, os anos
procurados e algumas palavras chaves. No caso da Alemanha Oriental a referência é 81b ou
F33. A falta de acesso e a dependência aos funcionários, estes muitas vezes bem
intencionados mas outras tantas pouco preparados para o trabalho em um arquivo histórico, é
fator que atrapalha o processo de pesquisa no Arquivo Histórico33.
Primeiramente, é preciso frisar que somente após a abertura da embaixada do Brasil na
RDA, em outubro de 1973, começaram a ser produzidos documentos diplomáticos
diretamente da legação brasileira naquele país. Antes disso, as referências à Alemanha
Oriental (majoritariamente tratada pelo seu nome oficial - República Democrática Alemã)
estão contidas em documentos produzidos pela Representação Comercial da República
Democrática Alemã, com escritório localizado no Rio de Janeiro 34 . Os pedidos de vistos,
visitas, as questões referentes às promoções de produtos ou empresas alemãs orientais eram
enviados para funcionários do MRE, seja o próprio ministro ou seu secretário, mas ainda
também para chefes de departamentos específicos do Itamaraty, como o encarregado dos
negócios estrangeiros. Além dessas, cartas de órgãos brasileiros como o Instituto Brasileiro de
Café ou como o Lloyd Brasileiro dirigidas ao Itamaraty, às empresas alemãs, ou vice versa,

disso, o professor discute aspectos da legislação a respeito do acesso a informação e reconhece a importância de
uma instituição como esta: “... além de promover a produção de conhecimento histórico de qualidade e
embasado em fontes primárias, irá permitir uma revisão do conhecimento acerca da história das relações
internacionais do Brasil e consolidar maior participação da sociedade nos rumos da política externa brasileira”
(PENNA FILHO, 1999: 137).
33 Maiores detalhes sobre as principais categorias de documento, natureza e grau de sigilo, os modos e tipos de
classificação e catalogação podem ser encontrados em PENNA FILHO (1999).
34 Os documentos mais antigos encontrados no Arquivo da unidade de Brasília são datados de 1957. Por
questões ligadas a delimitação temporal da dissertação (anos 1960/1970/1980) não foram feitas pesquisas na
base documental do arquivo do Rio de Janeiro.
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também são bastante recorrentes. Documentos vindos do Banco Central ou da CACEX
(Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil) são fontes importantes a respeito do
como as trocas comerciais eram financiadas. Alguns documentos produzidos pela COLESTE
(Grupo de Coordenação de Comércio com os Países Socialistas da Europa Oriental), criada
em 1962, trazem valiosas referências dos contatos do Brasil com o Leste europeu, e indicam o
movimento de maior aproximação com aqueles países a partir dos anos 1960. Essa
documentação anterior a 1973 indica que as relações entre Brasil e a República Democrática
Alemã foram dominadas pelos interesses comerciais, em especial aqueles ligados à
exportação de café, que pareceu dominar majoritariamente as exportações brasileiras para
aquele país; nada nos permite afirmar que havia o desejo de uma aproximação política ou
estratégica por parte do Brasil35.
Em 1973, ano do reconhecimento brasileiro à República Democrática Alemã, uma
ampla documentação referente ao processo de trocas de embaixadas foi produzida pelo
consulado brasileiro em Berlim Ocidental, e este ficou responsável por colher e passar as
informações necessárias às autoridades brasileiras responsáveis pelas decisões. Também foi
ele, o cônsul brasileiro lotado em Berlim Ocidental, nomeado o responsável pelas negociações
com as autoridades alemãs orientais a respeito da oficialização das relações diplomáticas entre
os dois países. Percebe-se, de modo geral, que a preocupação principal do Brasil era observar
o movimento dos outros países ocidentais em relação à RDA, em especial os desenvolvidos e
poderosos, para então tomar sua decisão. Tanto que o Brasil foi o 98º a reconhecer
oficialmente a República Democrática Alemã, logo após alguns países da Europa Ocidental e
dos EUA já o terem feito. Após 1973 a documentação é abundante e fértil, e se refere aos
mais diversos temas e assuntos: de questões protocolares referentes à embaixada
(pagamentos, compra de móveis, contratação de funcionários, etc.) às análises da economia e
política externa da Alemanha Oriental. Destaque merece ser dado aos anos em que Mário
Calábria 36 esteve na condição de embaixador brasileiro na República Democrática Alemã
35 Nas caixas fornecidas pela equipe do Arquivo não apareceram referências a Missão Dantas de 1961, que foi
um dos pontos mais controversos das relações internacionais brasileira naquele ano – este fato será discutido no
Capítulo I desta dissertação. De qualquer modo, outras fontes nos permitem recuperar aspectos daquela história
ainda que o foco do trabalho não esteja naquele momento, nem nos projetos da PEI, mas nos anos 1970 e na
reconfiguração paradigmática da política externa brasileira.
36 Além disso, o embaixador também escreveu um livro de memórias que foi de grande importância para o
desenvolvimento desta dissertação. Informações importantes, bem como casos interessantes foram descritos
neste livro publicado em 2003, ver CALÁBRIA (2003). O embaixador veio a falecer em junho 2012. Além do
livro de memórias e de uma vasta documentação diplomática produzida, o embaixador legou aos brasileiros uma
vasta correspondência com personalidade do gabarito de Guimarães Rosa, Jorge Amado, João Cabral de Melo
Neto, Afonso Arinos, Manuel Bandeira, entre outros. Todas essas correspondências serão doadas pela sua
família a alguma instituição de ensino, talvez a Universidade de São Paulo. Sobre este assunto ver on line
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(1978-1984). Ele produziu uma série bastante grande de análises sobre as questões mais
diversas, com especial relevo às questões econômicas, políticas e sociais da Alemanha
Oriental, assim como as questões referentes à política internacional europeia envolvendo a
relação RDA/RFA e as relações da Alemanha Oriental com a Cortina de Ferro.

Da Dissertação
No capítulo I inserimos o debate sobre os paradigmas que orientaram a política
externa brasileira ao longo do século XX: os paradigmas da aliança especial e o paradigma da
autonomia. Conectado a proposta deste trabalho, inicialmente, trazemos a discussão do como
o conceito de autonomia foi mobilizado pelas autoridades políticas e diplomáticas, e também
pelos pesquisadores acadêmicos, a fim de, no caso dos primeiros, fundamentar e justificar um
novo modelo de inserção internacional e, pelos estudiosos, servir de ferramenta analítica no
estudo da história da política externa brasileira. Depois, colocamos em cena o conceito de
paradigma, tal como formulado por Thomas Kuhn, a fim de defender a viabilidade do uso
deste conceito em um trabalho sobre em História das Relações Internacionais. Por fim, e um
dos pontos mais importantes, discutimos como se deu historicamente o processo de
substituição do paradigma americanista pelo paradigma da autonomia - tendo sempre como
referência os conceitos de autonomia e paradigma como tratados e trabalhados pelos
estudiosos das Relações Internacionais do Brasil.
No capítulo II, discutimos os antecedentes e as primeiras experiências e formulações
universalistas da política exterior brasileira com Juscelino Kubistchek, Jânio Quadros e João
Goulart, bem como os primeiros contatos mais substanciais entre o Brasil e a Alemanha
Oriental. A Política Externa Independente merece destaque neste contexto como a primeira,
mesmo que ainda um protótipo, formulação mais bem desenhada de um projeto autonomista
de inserção internacional. Neste capítulo abarcamos especialmente os anos 1954-1964,
destacando a aproximação com o Leste europeu – o que levou o Brasil a se aproximar
também da República Democrática da Alemanha, no curso das demandas exigidas pelos
planos de desenvolvimento traçados por Kubistchek (Plano de Metas) e Goulart (Plano
Trienal). As acaloradas discussões sobre o reatamento de relações com a União Soviética
durante o governo JK, e a confusão envolvendo a Missão Dantas em 1961, resultado do
http://oglobo.globo.com/cultura/usp-vai-receber-mais-de-cinco-mil-cartas-ineditas-de-intelectuais-brasileiros8563371, acesso dia 06/06/2015.
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desejo brasileiro de se aproximar daquele país em um contexto onde a doutrina Hallstein da
Alemanha Federal impunha sérios constrangimentos internacionais são pontos importantes
tratados neste capítulo; também, o impacto na política doméstica da maior aproximação
brasileira com os países comunistas, e o como o padrão de política externa adotada por Jânio e
Jango, este último acusado de comunista por diversos setores da sociedade brasileira37, tivera
influência na desestabilização de seus governos e contribuíra para amplificar o clima de
tensão político-social que gerou o golpe militar de 1964.
O capítulo III trata o período dos governos Castelo Branco e Costa e Silva, os dois
primeiros do ciclo militar: vai de 1964 a 1969. O retorno momentâneo ao paradigma da
aliança especial com Castelo Branco retardou o movimento mais autonomista e universalista
que o Itamaraty vinha buscando para apolítica exterior brasileira, e o caráter anticomunista do
regime que se instalou no Brasil naquele momento manteve, inicialmente, as relações
brasileiras com os países socialistas da Europa em stand by. Todavia, o pragmatismo e o
caráter puramente comercial no relacionamento do Brasil com a RDA e com a Europa
Oriental permitiu a manutenção do intercâmbio e dos contatos comerciais. O governo de
Costa e Silva (1967-1969) e a sua Diplomacia da Prosperidade ganham destaque quando
analisamos o relacionamento do Brasil com a República Democrática Alemã. Primeiro porque
ao adotar o discurso terceiro mundista, retoma uma série de princípios e práticas da
diplomacia desenhada pela PEI, como a defesa da soberania nacional, uma visão globalista a
buscar uma maior aproximação com países de todos os matizes ideológicos e a forte crítica
em relação ao “congelamento do poder mundial” nas mãos das grandes potências. A
“prosperidade” indicada em sua diplomacia pressupunha desenvolvimento industrial e
crescimento econômico, isso somado à busca por um espaço mais autônomo no cenário
internacional, levou o governo Costa e Silva, a despeito do violento anticomunismo dos
militares brasileiros, a uma grande aproximação com os países socialistas da Europa, e à
assinatura de um grande acordo entre o Ministério da Educação do Brasil com empresas
germano-orientais para o fornecimento de máquinas e equipamentos para escolas e
universidades brasileiras no mesmo momento em que se discutia a assinatura de um grande
acordo educacional com os Estados Unidos.

37 O discurso anticomunista dos militares e de grande parte da elite brasileira interferiu na política externa
brasileira - sobre isso ver MOTTA (2007). Contudo, a retorno a uma prática mais pragmática e realista das
relações internacionais por Costa e Silva leva novamente o Brasil a buscar uma maior aproximação com os
países do Leste europeu.
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No capítulo IV coloca-se em perspectiva os governos Médici e Geisel, abarcando os
anos de 1969 a 1979. Data deste contexto, justamente, a oficialização das relações do Brasil
com a República Democrática Alemã e de consolidação do paradigma da autonomia por meio
do Pragmatismo Responsável e Ecumênico – que em muitos aspectos, como veremos, recebeu
influencia da Diplomacia do Interesse Nacional de Médici. Neste capítulo merecem destaques
o “Milagre Brasileiro”, este no início dos anos 1970, e na segunda metade da década a crise
econômica engendrada pelo choque do petróleo, e como esses levaram (ou exigiram) a
política externa a caminhos mais ousados e universalistas. No plano internacional, a detente e
a Ostpolitk dão maiores espaços para o desenvolvimento e a consolidação deste novo modo de
inserir o Brasil no plano externo. No que se refere especificamente as relações do Brasil com
a Alemanha Oriental, os debates sobre o estabelecimento das relações diplomáticas e,
posteriormente, a assinatura do Acordo Comercial e a organização da Comissão Mista
Brasil/RDA, serão elementos de destaque.
Neste capítulo, forte ênfase será dada para os problemas existentes no relacionamento
brasileiro com os países europeus socialistas, caso principalmente dos grandes desequilíbrios
na balança comercial e dos reclamos alemães com relação aos vistos não dados aos técnicos.
Por meio do Pragmatismo Responsável e Ecumênico Geisel consolidou o paradigma da
autonomia, e com ele um novo modo de inserção internacional que ensejou a revisão dos
padrões dos relacionamentos externos do país, assim, dentro desta nova perspectiva as
relações com o Leste da Europa foram reavaliadas e adaptadas, o que não significou
necessariamente uma maior importância dada a esses grupos de países naquele contexto –
nesse sentido, buscamos discutir a política externa de Geisel em toda a sua completude e
complexidade, assim como as especificidades do intercâmbio brasileiro com os países
localizados na linha da Cortina de Ferro, especialmente com a Alemanha Oriental, a fim de
entender como a autonomia buscada pelo pragmatismo responsável fundamentou o
relacionamento brasileiro com aquela região.
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CAPÍTULO I

Autonomia, Paradigma e a Política Externa Brasileira
Ao longo de todo o século XX a política externa brasileira fora orientada
paradigmaticamente por diversas concepções, dos quais destacamos o americanismo e a
autonomia38. Letícia Pinheiro afirma que uma das ideias básicas a nortear a ação internacional
do Brasil durante o todo o período republicano foi, justamente, a busca pela autonomia (2004,
p. 07), especialmente no que se refere às relações do Brasil com os EUA e outras grandes
potências. Diante da centralidade deste conceito dentro da história das relações internacionais
do Brasil, a autora nos lembra (PINHEIRO, 2000, p. 312) que ele foi bastante recorrente na
produção acadêmica especializada em Política Externa, recebendo por parte dos estudiosos
diferentes qualificações, tais como autonomia na dependência (Gerson Moura), autonomia
pela distância e participação (Gelson Fonseca Jr.), a dar especificidade à realidade política
internacional do Brasil.
A definição de autonomia aplicada às relações internacionais tem sido objeto de
estudos por diversos especialistas no mundo todo. No Brasil Tullo Vigevani e Gabriel
Cepaluni propuseram a seguinte definição:
(...) capacidade de um país praticar uma política externa livre de constrangimentos
exteriores provocados por países mais poderosos, como os EUA. Entendemos que o
conceito de autonomia pode ser visto como a extremidade de um espectro que vai de
dependência a autonomia (VIGEVANI; CEPALUNI, 2011, p. 37).

A proposta de Vigevani e Cepaluni entra em direta consonância com a definição usada por
Letícia Pinheiro39 corroborando a conceituação de autonomia de Russel e Toklatian:

38 Como já visto na Introdução, diretamente conectados ao conceito de autonomia estão os conceitos de
Universalismo e Globalismo. Apesar das diferenças em suas indicações - o primeiro indica, grosso modo,
independência em relação a algo, e o segundo indica, também grosso modo, um movimento de maior projeção
internacional - os três conceitos estão na base do processo que leva ao desenvolvimento de um novo paradigma
de inserção internacional para o Brasil que nesta dissertação definimos como paradigma da autonomia.
39 Assim como com a de diversos outros estudiosos, com destaque para Adam Watson. Em seu famoso livro A
Evolução da Sociedade internacional (2004), Watson apresenta como ferramenta teórica para a análise da
história das relações internacionais a imagem de um pêndulo que se movimento dentro de um espectro que vai
da soberania absoluta ao império absoluto, passando entre eles pelo domínio e pela hegemonia. O autor inglês
entende que os absolutos são, por certo, elementos puramente teóricos visto que dentro de um sistema, como é o
sistema internacional, as diferentes partes estão interconectadas e são, de algum modo, interdependentes. Sobre a
imagem do pêndulo o autor nos diz: “Uma metáfora útil para uma teoria de sistemas é a do pêndulo. Imaginem
nosso espectro com o formato de um arco, com seu ponto médio na parte mais baixa do movimento do pêndulo,
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(...) uma condição do Estado-nação que lhe possibilita articular e alcançar objetivos
políticos de forma independente. De acordo com este significado, autonomia é uma
propriedade que o Estado-nação pode ter ou não, ao longo de um continuo em cujos
extremos se apresentam duas situações ideais: total dependência ou completa
autonomia ... é normalmente empregado para caracterizar a habilidade do Estado,
entendida como capacidade e disposição para tomar decisões baseadas em
necessidades e objetivos próprios sem interferência nem constrangimentos externos
(...) (apud. PINHEIRO, 2000: 313).

Definindo uma capacidade de ação internacional mais independente por parte de
alguns Estados diante de outros, a autonomia se converteu em um conceito bastante caro à
política externa brasileira e aos acadêmicos dedicados ao estudo desta. Operado por
diplomatas e outros agentes da ação externa do Brasil, o conceito de autonomia serviu de
fundamento à busca de um maior espaço no sistema internacional, com destaque no processo
de formulação do novo paradigma de inserção internacional no contexto dos anos 1960/1970
– melhor definido, primeiramente, com a Política Externa Independente40 e, posteriormente,
com o Pragmatismo Responsável e Ecumênico 41. Em decorrência disto, tornou-se também
referência aos acadêmicos dedicados ao estudo da política externa brasileira, pois, dotados de
historicidade, os conceitos depois de formulados e definidos, no caso específico daqui o
conceito de autonomia, adquirem uma “existência própria que se agrega ao corpus de
conhecimento voltado para as relações internacionais” (CERVO, 2008, p. 23).
Gerson Moura 42 (1980) foi o grande responsável pela formulação do conceito de
autonomia na dependência para caracterizar a inserção internacional do Brasil nos anos 19321942. Publicado em 1980, o livro e, por certo, o pensamento de Gerson Moura, foram
fortemente influenciados pela inflexão das relações internacionais brasileiras nos anos 1970,
justamente quando o paradigma da autonomia se tornava hegemônico. Neste contexto, o
Pragmatismo Responsável e Ecumênico de Geisel a fim de angariar maior protagonismo no
cenário internacional e doméstico, assim como abrir novas fronteiras comercias, desenhou de

em algum lugar entre a hegemonia e o domínio” (2004, p. 32). Além disso, o que Vigevani, Cepaluni e Letícia
Pinheiro definem como autonomia, Watson em sua concepção chama de independência e a define como “a
capacidade última de tomar decisões externas, assim como de natureza doméstica” (2004, p. 28).
40 A escolha própria do termo “independente” induz a ideia de autonomia.
41 Ecumênico porque universal, ou seja, não alinhado de modo automático a nenhum dos grandes centros de
poder.
42 Gerson Moura nasceu em 1939, graduou-se em História e defendeu seu doutorado pela University College of
London. Foi um dos responsáveis pela fundação do Instituto de Relações Internacionais da PUC/Rio.
Pesquisador e professor reconhecido por seus pares, publicou inúmeros livros e artigos sobre a política externa
brasileira, com destaque para A Autonomia na Dependência (1980), Tio Sam chega ao Brasil (1984) e A
Campanha do Petróleo (1986). Junto de outros pesquisadores do gabarito de Luiz Alberto Moniz Bandeira,
Amado Cervo, Clodoaldo Bueno, Maria Regina Soares e Celso Lafer, deu um novo rumo às Relações
Internacionais no Brasil. Faleceu em 1992. Um pouco mais sobre sua biografia, ver LAFER (1992).
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modo claro e objetivo uma nova forma de ação internacional para o Brasil. Colocando os
interesses brasileiros acima dos pressupostos ideológicos da Guerra Fria, o paradigma da
autonomia buscou fundamentar conceitualmente uma política externa mais independente e
autônoma em relação aos grandes centros de poder. Segundo Tullo Vigevani e Gabriel
Cepaluni (2011, p. 30) “... desde a década de 1970 a ideia de autonomia tem sido pensada
como um meio de libertar os países da região de sua dependência externa”, e isso deu ensejo a
que muitos estudiosos buscassem associar essas ideias, bastante em voga no discurso
diplomático, aos seus estudos acadêmicos transformando-as, assim, em conceitos teorizáveis,
como sugeriu Koselleck e Amado Cervo43.
De algum modo, a preocupação de Gerson Moura com o conceito de autonomia reflete
mais o seu próprio contexto do que o período por ele estudado, os anos 1930/1940 - momento
anterior à formulação própria de uma política externa autodefinida como autônoma 44 .
Todavia, experiente historiador que fora, não cairia em uma armadilha primária como o
anacronismo: sabendo que a política externa de Vargas não era a de Geisel, e que os contextos
domésticos e externos eram diferentes daquele do final dos anos 1970, Gerson Moura forjou
um novo conceito ao introduzir o qualificativo “dependência” à noção de autonomia. Com
isso, a autonomia, tal como fora definida nas linhas acima por Vigevani, Russel, Toklatian e
Letícia Pinheiro, podia servir de chave explicativa para as ações internacionais do Brasil,
dentro de um contexto ainda de forte vinculação à potência hegemônica45.

43 Segundo Reinhart Koselleck (2006 e 1992), conceitos resultam de uma construção social onde os termos,
inicialmente, nascem como léxicos (palavras) que sustentam uma determinada ação para, em seguida, serem
transformados em conceitos então teorizáveis e aplicáveis à análise histórica. O historiador alemão sustenta sua
tese usando como exemplos os conceitos de Bund (KOSELLECK, 1992) e Geschichte (KOSELLECK, 2006).
Tese também corroborada por Amado Cervo (2008 e 2009). Este, debatendo o uso de teorias e conceitos no
estudo das relações internacionais, afirmou que os “Conceitos destinam-se a integrar conhecimento, servindo
como amalgama da reflexão que organiza a matéria empírica, base de observação científica da vida política e da
realidade econômica, social e histórica (...) Conceitos, presidem os diversos campos de estudo das relações
internacional em geral e das relações internacionais do país. Orientam, ademais, as diversas áreas da ação
externa, seja do Estado, como agente de primeira linha, , seja de outros agentes sociais, internos, externos ou
conjuntos” (CERVO, 2008, p. 20, nosso grifo).
44 Gelson Fonseca Jr. (2011, p. 53) afirmou que “A preocupação com Getúlio e com a Política Externa
Independente refletem, naturalmente, a tentativa de encontrar, no passado, momentos que possam assinalar a
origem do processo de ‘autonomização’ da política externa brasileira”.
45 Gerson Moura em seu livro introduz outro conceito chave para explicar as relações internacionais do Brasil
nos anos 1935-1942, a equidistância pragmática - também aqui claramente influenciado pelas ideias e noções do
Pragmatismo Responsável e Ecumênico de Geisel. A equidistância pragmática se refere aos posicionamentos e
ações do Brasil dentro de um contexto em que os EUA e a Alemanha disputavam espaço internacional num
momento de grave crise econômica e confrontos geopolíticos. Com isso, segundo a tese de Gerson Moura,
Vargas soube tirar proveito ampliando a capacidade de negociação brasileira por meio de um jogo bastante
complexo, ora se aproximando dos EUA, ora da Alemanha sem, contudo, estabelecer em definitivo um
alinhamento incondicional com nenhuma dessas potências. Para o autor foi esta equidistância pragmática que
garantiu ao Brasil uma atuação externa mais independente em relação às grandes potências das quais o país ainda

30

Gelson Fonseca Jr. (1998) nos anos 1990 introduz aos estudos em Política Externa
Brasileira os conceitos de autonomia pela distância e autonomia pela participação para
caracterizar dois momentos distintos da inserção internacional do Brasil: o primeiro para os
anos da Guerra Fria, e o segundo para o contexto pós-soviético. Diferentemente de Gerson
Moura, Gelson Fonseca Jr. foi diplomata de carreira, portanto, o estudioso foi também alguém
responsável pela definição e operação da política externa46. Além disso, sua obra reflete um
contexto bastante diferente daquele de Gerson Moura, os anos finais do século XX. Neste
momento, à semelhança dos anos 1970, a inserção internacional brasileira passava por mais
um momento de inflexão, mas desta vez marcado pelo retorno ao paradigma americanista
(LIMA, 1994; PINHEIRO, 2000).
O fim da Guerra Fria, a presença marcante da Globalização e o neoliberalismo se
impondo de modo veemente em todo o continente americano, conduziu os governos Fernando
Collor de Melo e Fernando Henrique Cardoso a reorientarem a ação externa do Brasil. Nesse
novo ambiente, as linhas gerais da política externa passaram a pautar-se na ideia de que o
melhor modo de inserir o Brasil neste novo cenário seria aceitar os ditames neoliberais vindos
do Consenso de Washington, participando das organizações internacionais e, por meio delas,
defender os interesses brasileiros num sistema cada vez mais interdependente e multilateral.
Deste modo, Gelson Fonseca Jr. argumentava que o caminho para uma inserção internacional
mais independente, ou pelo menos mais capaz de amplificar a projeção externa do país,
dependeria de uma maior participação brasileira nos regimes internacionais, por isso, a
autonomia pela participação. Ao associar a noção de participação à ideia de autonomia, o
diplomata-teórico marca uma continuidade conceitual com a tradição da política externa
brasileira republicana, ao mesmo tempo em que impõe uma ruptura no modo de se operar esta
mesma tradição47.

dependia; por isso também a autonomia na dependência. Nas palavras de Gerson Moura, “Fosse por motivos
mais estritamente econômicos (fornecimento de produtos primários) ou estratégicos (alinhamento e colaboração
ampla), Alemanha e EUA disputam o Brasil, e esse fato alarga os limites e ação do Estado Brasileiro” (MOURA,
1980, p. 62). Ainda sobre esse período e as relações Brasil/EUA e Alemanha, ver TOTA (2000).
46 Nos anos 1990 Gelson Fonseca Jr., junto de Celso Lafer, foi um dos grandes responsáveis pela reformulação
da política externa brasileira. Foi assessor diplomático de Fernando Collor de Melo e de Fernando Henrique
Cardoso, além de embaixador representante do Brasil na ONU. Publicou diversos artigos e livros sobre política
externa e relações internacionais. Estudioso e conhecedor das Relações Internacionais (foi também professor do
Instituto Rio Branco), buscou teorizar e formular uma nova política externa que, além de inserir o Brasil dentro
de um cenário externo completamente novo com o fim da Guerra Fria, também mantivesse, de algum modo, as
tradições internacionais do Brasil. Assim, o conceito de autonomia pela participação deveria cumprir, na
perspectiva de Gelson Fonseca, este papel.
47 Luiz Felipe Lampreia (1998), ministro das relações exteriores do governo Fernando Henrique Cardoso,
conectado às teses de Gelson Fonseca Jr., assim como ele, defende sua herança política-conceitual ao introduzir
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Nos anos da bipolaridade a ação internacional brasileira fora marcada, segundo Gelson
Fonseca Jr., pela autonomia pela distância. O cenário internacional era bastante diferente
daqueles dos anos 1990, a disputa Leste/Oeste constantemente impunha à diplomacia
brasileira diferentes níveis de pressões que reduziam, muitas vezes, o espaço de atuação
internacional do Brasil. Assim, “Havia duas maneiras paradigmáticas de lidar com o
problema”, em uma delas, “aceitava-se a demanda de alinhamento ao mesmo tempo que se
procurava vantagens concretas, especialmente econômicas” (FONSECA JR. 1998, p. 360) – e
assim, preservar o americanismo. Mas este caminho, sobretudo quando o alinhamento
significava aliança incondicional à superpotência ocidental, fora criticado por diferentes
atores no campo político, diplomático e intelectual que entendiam que as possíveis vantagens
deste modelo eram anuladas diante da crescente dependência externa do país. Deste modo, a
outra maneira pressupunha, segundo Gelson Fonseca Jr., “uma distância qualificada no debate
e na negociação dos principais temas do período da Guerra Fria...” (1998, p. 360).
A autonomia, nos lembra o autor, é o objetivo de todos os Estados, e seus significados
variaram ao longo do tempo. No caso do Brasil nos anos da Guerra Fria
A primeira expressão da ‘autonomia’ seria a de manter uma distância em relação às
ações do bloco Ocidental, sobretudo quando significavam engajamentos militares.
Admitíamos um alinhamento quanto aos valores fundamentais, mas não os
transformávamos em engajamento estratégico automático ... Em seguida, significaria
manter uma atitude crítica em relação às superpotências. A corrida armamentista
nuclear e as disputas globais para as crises regionais, muitas vezes exacerbando-as
artificialmente, permitia que associássemos o poder à irresponsabilidade. O
argumento era claro e contundente. Como país não tínhamos instrumento de poder,
mas oferecíamos propostas sobre as quais seriam os melhores caminhos para um
mundo mais pacífico e estável: o desarmamento geral, a solução de controvérsias
pelos meios pacíficos, o respeito ao direito internacional, a aceitação dos organismos
multilaterais como foros de criação de legitimidade, etc. ... Essa expressão política
da autonomia tem um paralelo no universo das relações econômicas: o apoio às
ideias de uma nova ordem econômica internacional (FONSECA JR., 1998, p. 362).

o conceito de autonomia pela integração. O título de seu artigo faz evidente o argumento da continuidade x
ruptura: “A Política Externa de FHC: continuidade e ruptura”. Lampreia entende que a integração, “ao invés de
uma autonomia isolacionista” garante “uma autonomia articulada ao meio internacional”, e que os pressupostos
da autonomia pela participação de Gelson Fonseca Jr são os mesmos de sua autonomia pela integração, “embora
o conceito de integração talvez seja mais concreto, mais gráfico” (1998, p. 11). Os críticos da política externa
brasileira de Collor e FHC reconhecem a necessidade de maior integração brasileira neste mundo inaugurado
após a Queda do Muro de Berlim. Contudo, criticam que esta integração, ou participação, tenha se dado de modo
submisso e não negociado, ou seja, o Brasil aceitou os pressupostos da integração de maneira automática, o que
pode nos sugerir que houve uma tentativa de forçar o uso da ideia de autonomia, ou ainda, usar o conceito de
autonomia a fim de mascarar o aceite da dependência. Uma visão bastante crítica pode ser encontrada em
CERVO, Amado Luiz. Relações Internacionais do Brasil: um balanço da era Cardoso. Revista Brasileira de
Política Internacional. N. 45, v. 1, p. 5-35, 2002.
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As palavras de Gelson Fonseca Jr. dão forte suporte aos propósitos desta dissertação. O
desenho de uma política externa mais autônoma deu substância a um movimento mais
dinâmico da diplomacia brasileira que buscou, nos anos1960/1970, romper a camisa de força
ideológica imposta pela bipolaridade da Guerra Fria. Assim, o maior engajamento do Brasil
em fóruns multilaterais a criticar as ações e o posicionamento das potências em uma gama
variadas de temas, a criação de uma “vertente europeia” para as relações internacionais do
Brasil (SARAIVA, 1990; LESSA, 1995 e 1998), a adoção de uma postura mais conectada aos
países do chamado Terceiro Mundo com o discurso do desenvolvimento (KOCHER, 2011 e
2012), e a aproximação com os países socialistas da Europa Oriental, com ex-colônias do
continente africano e com os Estados árabes do Oriente Médio, resultado de um movimento
de maior universalização e mundialização da política exterior brasileira, coroaram este
processo. Abrindo novas frentes e espaços internacionais, o Brasil podia vislumbrar uma ação
externa mais independente, pois ampliava significativamente sua capacidade de atuação frente
às grandes potências, em especial aos EUA, sendo capaz de manter em muitas ocasiões uma
distância, ou pelo menos um não alinhamento, dos ditames vindos dos poderosos. O
crescimento das relações do Brasil com a Alemanha Oriental e com os outros países do bloco
soviético neste contexto é uma das expressões práticas dessas novas ideias; e o conceito de
autonomia, definido como um paradigma para a diplomacia brasileira, defendemos, é uma das
chaves para entendermos tudo isso; é sobre ele que se forjam as grandes concepções
diplomáticas como a Política Externa Independente, a Diplomacia da Prosperidade e do
interessa Nacional, o Pragmatismo Responsável e Ecumênico e o Universalismo.
A relação do Brasil com os países socialistas na Primeira Conferência das Nações
Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento (I UNCTAD) em 196448 é exemplar. Partindo
de uma concepção mais realista e pragmática, a diplomacia brasileira via nos países
socialistas Estados que, assim como o Brasil, buscavam se desvincular das amarras impostas
pela bipolaridade da Guerra Fria para alcançar maiores vantagens e espaços no sistema
internacional. Segundo a delegação brasileira, os países localizados na linha da Cortina de
Ferro agiam, de um lado, solidários aos interesses dos países em desenvolvimento, portanto,
48 Segundo KOCHER (2012), o regime instituído em 1964 com o golpe militar não alterou o padrão de atuação
diplomático do Brasil na conferência; isso, apesar das profundas diferenças ideológicas entre o novo regime e
aquele derrubado pelos militares. Vale destacar que segundo Oliveiros Ferreira (2001) entre os anos de 1958 a
1985 o Brasil manteve a mesma linha de política externa. Segundo o autor, estas foram traçadas baseadas em
pressupostos geopolíticos e inspiradas em considerações estratégicas, assim, “as diretrizes estratégicas são
sempre as mesmas, quaisquer que sejam as inflexões táticas ditadas pelas personalidades dos chanceleres ou
chefes de governo, ou pelas variações da política interna” (2001, p. 43). Esta questão será discutida mais a frente
ainda neste capítulo, e também nos capítulos posteriores.
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com amplas afinidades com as demandas brasileiras, e por outro buscavam “desideologizar” o
comércio com o bloco ocidental a fim de derrubar as barreiras discriminatórias em relação aos
produtos oriundos da Europa socialista (KOCHER, 2011). Com isso, fica evidente que a
autonomia internacional almejada pela diplomacia brasileira significava, também, agir quando
fosse considerado necessário, ao lado e em consonância com os países do bloco socialista49.
Para além da ideia e do conceito de autonomia, a noção de paradigma é fundamental
nos estudos em Relações Internacionais no Brasil. Um grande número de estudiosos como
Amado Cervo (2003), Maria Regina Soares Lima (1994), Letícia Pinheiro (2000), entre outros
tantos, construíram suas análises sobre a inserção internacional brasileira a partir da noção e
do conceito de paradigma. Esta noção tornou-se referência para estudiosos de diferentes
disciplinas e ciências depois que Thomas Kuhn lançou, em 1962, seu famoso livro intitulado
A Estrutura das Revoluções Científicas.

No que se refere especificamente às Relações

Internacionais, esta obra causou forte impacto e esteve diretamente relacionada à emergência
do Terceiro Grande Debate, e foi o responsável pela introdução, nesta disciplina, do conceito
de paradigma em detrimento ao conceito de teoria50 (JATOBÁ, 2013, p. 12).
Segundo Thomas Kuhn o paradigma pode ser definido como
(...) as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum
tempo, forneceram problemas e soluções modelares para uma comunidade de
praticantes de uma ciência (KUHN, 1998: 13).

Apesar de reconhecer que um paradigma pode ser visto como um “padrão” ou um “modelo”,
como popularmente se define, para ele esse conceito implica em algo muito mais complexo,
pois é ele quem confere à pesquisa científica51 todo o seu sentido e orientação, estabelecendo
os seus métodos, teorias, visões de mundo, além, das principais perguntas científicas a serem
49 Todavia, é preciso insistir que a aproximação do Brasil com os países socialistas em fóruns multilaterais era
principalmente instrumental, nunca ideológica. Bernardo Kocher, no texto aqui citado (2011), lembra que após
uma longa viagem de Régis Bittencourt à Europa do leste, o diplomata defendeu que o Brasil considerasse os
países comunistas na Conferência e que o Brasil deveria defender a normalização do intercâmbio Leste/Oeste
(KOCHER, 2011, p. 12-14). Essa mesma postura será verificada em vários outros momentos, como veremos ao
longo de toda essa dissertação.
50 O Terceiro Grande Debate das Relações Internacionais é conhecido como o “Debate Interparadigmático”.
Travado entre as correntes teóricas do Realismo, Liberalismo e Globalismo (ou correntes marxistas), sucedeu ao
Primeiro Debate, travado entre os realistas e os idealistas (debate considerado inaugural das Relações
Internacionais enquanto disciplina acadêmica e autônoma daquelas que lhe deram origem), e ao Segundo
Debate, visto como o “Debate Metodológico”, disputados entre os “behavioristas” e os “humanistas”, defensores
das abordagens tradicionais das Relações Internacionais, aquelas ainda conectadas à História, ao Direito, à
Economia e à Sociologia em oposição àqueles que defendiam uma maior presença dos métodos quantitativos das
ciências exatas nos estudos internacionais (JACKSON & SORENSEN, 2007, p. 307-330).
51 À ciência orientada por um paradigma hegemônico é definida por Thomas Kuhn como “ciência normal”.
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respondidas (1998, p. 43-45). Em resumo, o paradigma é o elemento primordial que confere
inteligibilidade ao processo científico.
No curso do desenvolvimento da ciência, o cientista transforma-se, nas palavras de
Kuhn, em um “solucionador de quebra-cabeças”. Com isso, o autor pretende afirmar que o
homem devotado à ciência é um mestre na arte de resolver problemas usando um paradigma
hegemônico, visto ser este o responsável pela delimitação dos problemas e das possíveis
respostas de um jogo onde as regras estão firmemente estabelecidas52. Para o estudioso,
(...) uma comunidade cientifica, ao adquirir um paradigma, adquire igualmente um
critério para a escolha de problemas que, enquanto o paradigma for aceito,
poderemos considerar como dotado de uma solução possível (KUHN, 1998, p. 60).

Ademais, ao orientar a ciência dita normal, dando a ela todos os seus elementos
fundamentais, o paradigma torna-se uma promessa de sucesso futuro porque permite que os
cientistas foquem atenção numa faixa específica de problemas, então, investigados em
profundidade. Deste modo, o paradigma é articulado com o objetivo de solucionar um quebracabeça cuja imagem se conhece de antemão - visto que as principais perguntas e possíveis
respostas já foram definidas pelo paradigma. Para Thomas Kuhn, o valor do paradigma reside
justamente aí, pois o importante em um jogo como este é chegar ao resultado esperado, ou
seja, montá-lo por inteiro seguindo regras pré-estabelecidas sem que nenhuma das peças fique
de fora53 (1998, p. 57-62). Em resumo, o paradigma é a espinha dorsal que fornece todos os
elementos essenciais para a prática científica. As “realizações universalmente conhecidas”, as
“regras do jogo que lhe revelem a natureza do mundo”, os “problemas a serem resolvidos” e,
não menos importante, a “promessa de sucesso futuro” são elementos que podem ser
encontrados também nos usos a atribuições da noção de paradigma pelas Relações
Internacionais e nos estudos em Política Externa Brasileira.
Maria Regina Soares Lima (1994, p. 34) em seus estudos sobre os conflitos
paradigmáticos na política exterior brasileira definiu paradigma da seguinte maneira:

52 Tais regras podem ser entendidas como uma rede de compromissos entre os cientistas, e estas “...
proporcionam ao praticante de uma especialidade amadurecida regras que lhe revelem a natureza do mundo e de
sua ciência, permitindo-lhe assim concentrar-se com segurança nos problemas esotéricos definidos por tais
regras e pelos conhecimentos existentes” (KUHN, 1998, p. 65-66).
53 Justamente por isso, quando um cientista chega a respostas diferentes daquelas esperadas, ou quando produz
alguma novidade não vislumbrada pelo paradigma, o cientista fracassou em seu intento e o fracasso é sempre,
segundo Kuhn (1998, p. 58), atribuído ao cientista e nunca ao paradigma.
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(...) verdadeiras teorias diplomáticas, constituídas por um conjunto mais ou menos
articulado de ideias base, que podem ou não estar respaldas em visões ou teorias já
existentes (...) mapas cognitivos que ajudam o diplomata a dar sentido a
complexidade do mundo que o rodeia, de onde se derivam alternativas distintas de
ação (...) são passíveis de polêmicas e substituições (tradução livre do autor).

Por certo observamos diferenças nas definições de Kuhn e Maria Regina Soares, a exemplo
do fato de que o estudioso estadunidense não entende paradigma por teoria54. Além disso,
Thomas Kuhn não vê nas ciências ditas humanas o caráter paradigmático que defende existir
nas ciências exatas, isso porque as Ciências Sociais e as Humanidades não são orientadas por
apenas um paradigma hegemônico, mas por vários que coexistem e orientam de modos
distintos a prática intelectual. Assim, na
ausência de um paradigma ou de algum candidato a paradigma, todos os fatos que
possivelmente são pertinentes ao desenvolvimento de determinada ciência têm a
probabilidade de parecerem igualmente relevantes. Como consequência disso, as
primeiras coletas de fatos se aproximam muito mais de uma atividade ao acaso do
que aquelas do que daquelas que o desenvolvimento subsequente da ciência torna
familiar (KUHN, 1998, p. 35).

O resultado prático disso é que a função primordial do paradigma de dar um sentido à
pesquisa se perde diante da multiplicidade de caminhos que as ciências humanas possuem em
decorrência de seu caráter multiparadigmático – lembremos que para Kuhn um quebra-cabeça
possui uma única imagem possível.
Amado Cervo (2003), em um estudo sobre os diferentes paradigmas que orientaram ao
longo da história a política externa brasileira 55 , reconhece a existência de diferenças nas
concepções de paradigma entre as Humanidades e as Ciências Naturais. Nas ciências
humanas, afirma ele, o paradigma equivale “a uma explanação compreensível do real”,
enquanto nas ciências exatas ele “articula em uma teoria uma série de leis científicas que
estabelecem, em princípio, relações necessárias de causa e efeito” (CERVO, 2003, p. 06).
Segue o autor afirmando que
Nas ciências humanas, o paradigma também desempenha a superior função de
organizar a matéria objeto de observação, porém não apresenta a mesma rigidez
54 Todavia, Thomas Kuhn reconhece que um paradigma pode conter uma ou mais teorias (KUHN, 1998, p. 5155).
55 Partindo dos diferentes modelos de desenvolvimento econômico adotados pelo Brasil ao longo de sua
história, o autor entende que foram quatro os paradigmas a determinar a inserção internacional brasileira, a
saber: o liberal-conservador (1822-1930), o Estado-desenvolvimentista (1930-1989) e o Estado-normal e o
Estado-logístico, sendo estes dois últimos estabelecidos com o fim da Guerra Fria e a emergência da
Globalização.
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científica ... nas ciências humanas, restringi-se à função de dar inteligibilidade ao
objeto, iluminá-lo através de conceitos, dar compreensão orgânica ao complexo
mundo da vida humana (2003, p. 06-07).

Deste modo, para que encontremos aplicabilidade das ideias de Thomas Kuhn à
História das Relações Internacionais, ou à História da Política Externa Brasileira, é preciso
flexibilizar a noção kuhniana de paradigma sem, no entanto, deformá-la; é necessário guardar
todas as suas características elementares. Assim, da mesma forma que ele fornece aos
cientistas as regras e as possíveis soluções de um jogo definido, também para os diplomatas, e
para todos os outros agentes da política exterior de um país, o paradigma é essencial para
orientá-los na dinâmica do jogo da política internacional. Vale a ressalva de que Maria Regina
Soares utiliza o termo “mapa” para definir paradigma e, com isso, pretende ela afirmar que
este não apenas apresenta uma “visão de mundo”, como também fornece elementos para os
planos de ação e decisões; no limite, o paradigma fornece uma “promessa de sucesso futuro”.
Aliás, “mapa” é também o termo escolhido por Thomas Kuhn quando comenta o papel
do paradigma:
(...) ele informa aos cientistas que entidades a natureza contém ou não contém, bem
como as maneiras segundo as quais essas entidades se comportam ... Essa
informação fornece um mapa cujos detalhes são elucidados pela pesquisa ... esse
mapa é tão essencial para o desenvolvimento contínuo da ciência como a observação
e a experiência (1998, p. 143).

Em suma, tão importante para os cientistas por definir uma visão de mundo, estabelecer
regras, problemas, soluções e promessas futuras, o paradigma é também o elemento essencial
para os agentes das relações internacionais de um país, assim como para seus analistas e
estudiosos. Os operadores da política externa atuam, assim, como os cientistas, orientados por
um ou, no caso mais próximo das Ciências Sociais, mais de um paradigma hegemônico; estes,
depois de teorizados pelos acadêmicos, acabam servindo de fundamento analítico para todos
os pesquisadores e estudiosos dedicados ao assunto.

O Paradigma da Aliança Especial
Entendido então como um “mapa”, o paradigma tem papel essencial na orientação da
ação e da inserção internacional brasileira. Como já dito, a política exterior brasileira ao longo
do século XX se pautou por dois paradigmas principais: o paradigma a aliança especial e o

37

paradigma da autonomia. Grosso modo, podemos delimitar a hegemonia de cada uma deles
em momentos diferentes na história brasileira, o primeiro tendo predominando na primeira
metade do século passado e o segundo após os anos 1960.
Apesar dos desacordos sobre os anos iniciais da República56, é praticamente unânime
entre os estudiosos que durante a gestão do Barão do Rio Branco no Itamaraty (1902-1912)
uma reorientação da política exterior ensejou um novo paradigma. Já desde meados do século
XIX os EUA cada vez mais apareciam no cenário internacional com um grande país. A
conquista de um território gigantesco, a vitória militar sobre a Inglaterra e a Espanha e uma
economia que crescia e se modernizava vertiginosamente chamava a atenção dos homens de
Estado e de negócios no mundo todo. No Brasil, o deslocamento cada vez maior do poder
para as mãos das elites paulistas ligadas a exportação de café, assim como o aumento
contínuo da importação de café pelos EUA contribuíram significativamente para que o eixo
da política externa se direcionasse cada vez mais para Washington (CERVO; BUENO, 2011,
p. 176-187). Também merece destaque o fato de que para os republicanos brasileiros, os EUA
eram um país que servia de modelo, pois tido como progressista, além de ser econômica e
politicamente poderoso.
Partindo de uma concepção mais realista das relações internacionais, em muitos
sentidos refletindo a tradição da Realpolitk alemã do século XIX 57 , onde cálculos de
oportunidade foram feitos pensando em uma recolocação internacional mais vantajosa para o
Brasil, Barão do Rio Branco forjou um modelo de inserção internacional que se tornou
paradigmático para a política exterior brasileira. Nas palavras de Letícia Pinheiro (2004, p.
14)
Como eixo central desse paradigma, a percepção de que os EUA se constituíam um novo
polo de poder mundial tendo em vista a expansão do seu sistema capitalista; além disso, sua
56 Discute-se muito se a Proclamação da República trouxe mudanças significativas na orientação internacional
do Brasil. Letícia Pinheiro (2004, p. 11-12) e Celso Lafer (1967, p. 86) entendem que os anos imediatos que se
seguem ao quinze de novembro de 1889 não transformaram consubstancialmente a política externa brasileira.
Todavia, entendem que a República, tão logo fora instalada, abriu espaço para uma nova definição na orientação
das tradicionais posições e alinhamento internacionais do Brasil, vislumbrando uma maior possibilidade de
aproximação com os EUA. Clodoaldo Bueno (2011, p. 177-187) segue um caminho diferente. Segundo o
historiador, já nos momentos iniciais da República houve o desejo de inovação e rompimento em relação à
tradição diplomática do Império; a assinatura do Convênio Aduaneiro com os EUA em 1891 e a permissão para
que o país do norte interviesse no Brasil em 1894 em decorrência da Revolta da Armada seriam provas concretas
do desenho de uma nova orientação diplomática. Assim, o autor entende que o americanismo já estava
desenhando mesmo antes de Rio Branco.
57 A Realpolitk refere-se a uma prática política/diplomática baseada antes em fundamentos pragmáticos do que
em princípios ideológicos. Amplamente difundida pela tradição política alemã do século XIX, ganhou forma e
conteúdo com Otto von Bismarck quando ministro de Guilherme I, rei prussiano e responsável pela unificação
alemã que resultou na formação do Império Alemão (Reich) em 1871.
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busca por hegemonia política e econômica no hemisfério transformava o Brasil, juntamente
com os demais países americanos, em sua área de influencia. Em vista disso, o melhor meio
para o Brasil aumentar seus recursos de poder no sistema internacional era estabelecer com
Washington uma relação preferencial (...)

A partir deste momento a relação Brasil/EUA tornou-se o mapa a orientar a inserção
internacional brasileira. Também para Vizentini (1999), a chancelaria de Rio Branco marcou
o início de uma nova fase da política exterior brasileira que teve como “temática principal as
relações hemisféricas”. Apesar disso, Clodoaldo Bueno (CERVO; BUENO, 2011, p. 191 e
192) reconhece que durante a gestão Rio Branco, o americanismo não significou alinhamento
automático, mas antes foi instrumentalizado de maneira pragmática a fim orientar a política
externa brasileira a melhor defender seus interesses na região do Prata, na questão do Acre e,
não menos importante, a exportação do café. De qualquer modo, vale destacar que, uma vez
estabelecido o paradigma da aliança especial, este adquiriu diferentes nuances ao longo do
tempo em que foi hegemônico58.
Terminados os anos Rio Branco, o paradigma de aliança especial acabou por redundar
em forte dependência econômica e política do Brasil em relação ao seu parceiro poderoso do
norte. A Grande Guerra Mundial, a vulnerabilidade econômica do Brasil – fortemente
dependente da exportação de um único produto – e a crise mundial de 1929, colocariam em
evidência a passividade das relações exteriores brasileiras frente a Washington (Vizentini,
1999, p. 142). O contexto mais tenso e de conflito ideológico dos anos 1930, assim como a
ascensão de um governo de caráter mais nacionalista no Brasil pelas mãos de Getúlio Vargas,
permitem a reformulação da orientação do paradigma de aliado especial, assim como do
projeto de desenvolvimento econômico brasileiro. Sem questionar a aliança com os EUA, os
formuladores da política exterior brasileira tiraram proveito da crescente disputa entre EUA e
Alemanha. Jogando numa arena delicada, a política externa brasileira passou a adotar uma
atitude oscilante entre uma maior aproximação com os EUA ou com a Alemanha, numa
postura definida por Gerson Moura (1980) como “equidistância pragmática 59”. Este modo
pendular de agir não visava o distanciamento em relação aos EUA, ainda considerado o eixo
central da inserção internacional brasileira, mas antes garantir maior autonomia (a “autonomia
na dependência” de Gerson Moura) e, como afirma Vizentini, “reativar a velha ‘aliança
58 “Durante esse período, variaram as formas dessa ‘aliança’: ‘de acordo, sempre que possível’, ‘nobre
emulação’, ‘parceiros prediletos’ ou ‘satélites privilegiados’. Entretanto não se duvidava que todas nuances se
inseriam numa perspectiva, a de que a ‘aliança’ com Washington constituía a espinha dorsal da política exterior
brasileira” (VIZENTINI, 1999, p. 141).
59 Já discutida no início deste capítulo.
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privilegiada’ com os EUA, inovando-a com outras formas de cooperação econômica” (1999,
p. 142).
O mundo que emerge da Segunda Guerra é diferente daquele dos anos 1930. A
participação do Brasil ao lado dos americanos no conflito mundial, o apoio dos EUA ao
desenvolvimento industrial, por meio da construção da Cia Siderúrgica Nacional (CSN), e à
modernização militar brasileira, somado ainda aos interesses das classes dominantes em
preservar a “aliança especial”, especialmente aquelas vinculadas às ideias liberais,
reforçariam os laços entre os dois países. Além disso, a Guerra Fria como novo fenômeno das
relações internacionais colocaria em xeque atitudes mais ousadas da diplomacia brasileira,
pois o espaço de ação e autonomia diminuíram consideravelmente. Assim, a política externa
do governo Dutra fora marcado por um alinhamento automático em relação aos EUA. Como
ressalta Henrique Altemani de Oliveira (2005, p. 64),
(...) enquanto o alinhamento durante o Estado Novo era um instrumento de política
externa, o alinhamento durante o governo Dutra se traduziu no próprio objetivo da
política externa.

Ressalte-se que o paradigma de aliado especial permaneceu hegemônico desde Barão do Rio
Branco. Ainda que flexibilizado no contexto inicial da Segunda Guerra Mundial, durante a
gestão Dutra ele assumiu caráter automático. Mas este deve ser entendido a partir da
percepção e análise do contexto internacional feita pelos formuladores de política externa
daquele contexto: com uma Europa completamente destruída, os EUA emergiam como a
única grande potência ocidental (leia-se capitalista) e, desta forma, a melhor opção para o
Brasil seria o alinhamento com os EUA – tal atitude terminou por reforçar o consenso dentro
do grupo dirigente em torno do paradigma da aliança especial (PINHEIRO, 2004, p. 28).
Nos anos 1950 e 1960 se observam mudanças profundas nas estruturas sociais,
econômicas e políticas do Brasil. A rápida urbanização gerou novas demandas. Para atendêlas exigia-se uma velocidade constantemente maior do desenvolvimento industrial e do
crescimento econômico, e a política externa era colocada cada vez mais a serviço destas
necessidades. O modelo de inserção paradigmático então hegemônico começa apresentar,
para retomar o vocabulário de Thomas Kuhn, suas anomalias. As respostas dadas pelo
americanismo são cada vez mais distantes daquelas esperadas. Instaura-se na política externa
brasileira uma situação de crise e esta se estende até os anos 1970. Seguindo o modelo
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kuhniano, as crises engendram revoluções que culminam na afirmação de um novo
paradigma. O processo, por certo, não é repentino. Passemos a ele.

A Crise dos Paradigmas
Quando no curso da ciência normal fenômenos não previstos ou antecipados pelo
paradigma aparecem, estes são vistos como anomalias. Inicialmente descartadas ou postas de
lado, a sucessão constante de anomalias gera a necessidade de novas investigações que são
feitas de forma mais flexível em relação ao paradigma hegemônico60. Segundo Thomas Kuhn,
um dos sinais de uma ciência em crise é justamente a proliferação de teorias e propostas
explicativas que podem resultar na substituição de um paradigma por outro. Nas palavras do
autor
Confrontados com anomalias ou crises, os cientistas tomam uma atitude diferente
com relação aos paradigmas existentes. Com isso, a natureza de suas pesquisas
transforma-se de forma correspondente. A proliferação de articulações concorrentes,
a disposição de tentar qualquer coisa, a expressão de descontentamento explícito, o
recurso a filosofia e ao debate sobre os fundamentos, são sintomas de uma transição
da pesquisa normal para a extraordinária (1998, p. 122-123).

As crises eclodem justamente quando um paradigma não consegue mais dar respostas
diante de um crescente número de anomalias. Quando o quebra-cabeça deixa de dar as
respostas esperadas, quando as regras fracassam, os cientistas assumem a responsabilidade de
procurar novos caminhos, poderíamos dizer mapas, para dar rumos e perspectivas futuras e,
deste modo, colocar novamente a ciência em seu curso normal. Todavia, como argumenta
Kuhn, os cientistas não renunciam facilmente um paradigma, e atribuem inicialmente a
anomalia ao erro humano; o que está errado é a análise do cientista e não o fundamento do
paradigma (KUHN, 1998, p. 107 a 112)61.
Outro ponto a merecer destaque na tese de Kuhn é o fato de que um novo paradigma
nunca é substituído sem que outro considerado viável esteja disponível para os cientistas – “...
decidir rejeitar um paradigma é sempre decidir simultaneamente aceitar outro ...” (KUHN,
60 “Todas as crises iniciam com o obscurecimento de um paradigma e o consequente relaxamento das regras que
orientam a pesquisa normal” (KUHN, 1998, p. 115).
61 No capítulo XI de sua obra, intitulado A Resolução das Revoluções, Thomas Kuhn entende a dedicação dos
cientistas ao paradigma como um ato de fé. Iniciados na profissão são levados a acreditar que as respostas a seus
problemas podem ser obtidas pelo curso da ciência normal. Sendo um ato de fé, também a substituição de um
paradigma por outro pode ser visto como um ato de conversão. Infelizmente nosso espaço não permite que
aprofundemos esse debate na análise da política externa brasileira.
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1998, p. 108). Como ressalta o autor, o novo paradigma que se apresenta ao cientista é,
geralmente, formulado antes que a crise tenha eclodido. Mas até que esta seja reconhecida, e
com isso se reconheça também o fracasso do paradigma anterior, existe o tempo, que pode
variar entre anos e/ou décadas. A transição entre paradigmas é o que caracteriza uma
“revolução científica”, e quando esta finda, termina por redefinir completamente a ciência,
alterando seus métodos, suas teorias, aplicações, perguntas, respostas, etc.
Muito relevante para os propósitos deste trabalho é a associação que Thomas Kuhn
faz, no capítulo VIII, entre as revoluções científicas e políticas; isto porque um novo modelo
de inserção internacional pode ser vista como um projeto político completamente diferente do
antecessor, ainda que busque os mesmos objetivos do anterior62. Kuhn ao propor que existem
semelhanças entre revoluções científicas e políticas parte dos pressupostos que 1) o
sentimento de que algo está funcionando mal, defeituosamente, gera crises – no paradigma
para as ciências e nas instituições para as políticas, 2) as revoluções, científicas e políticas,
são acontecimentos extraordinários no curso normal dos acontecimentos, 3) ao se aprofundar,
as crises geram a formação de grupos distintos que se aliam em torno de projetos diferentes
em competição, defensores do velho padrão versus defensores no novo modelo e, por fim, 4)
as revoluções podem ser consideradas exitosas na medida que o novo projeto prevalece sobre
o antigo.
Em resumo, o movimento de crise do paradigma, agora a ser aplicado na análise da
política externa brasileira, pode ser sintetizado nas seguintes etapas: surgimentos de
anomalias que não mais respondem o anseio dos formuladores da política exterior do Brasil; o
desenho de um novo modelo de inserção internacional ainda dentro da hegemonia do
paradigma de aliado especial; a crise desse paradigma de aliança; a competição entre o novo
modelo proposta e o antigo, e seus momentos de marchas e contramarchas; a formação do
consenso em torno do paradigma da autonomia.

62 Segundo Letícia Pinheiro (2000 e 2004) a alteração de paradigmas não alterou os objetivos gerais da política
externa brasileira, a saber: a busca pelo desenvolvimento e pela autonomia – “... os mesmo interesses podem ser
alcançados por meio de estratégias e mesmo com base em princípios políticos e ideológicos distintos”
(PINHEIRO, 2004, p. 10).
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O Paradigma da Autonomia
O paradigma da aliança especial, cunhado pelo Barão do Rio Branco foi hegemônico
até os anos 1950. Neste percurso ele assumiu diversas nuances, oscilando entre uma “aliança
não escrita” ou “tácita”, para ficar com as palavras de Burns63, ao “alinhamento automático”.
Para Letícia Pinheiro, o americanismo pode ser descrito como ideológico, onde a aliança com
Washington se justificaria pela convergência de ideias entre os dois países, e como
pragmático, que defende “o aproveitamento das oportunidades da aliança, cuja efetivação
teria natureza instrumental” (2000, p. 309), tendo o primeiro predominado nos governos Dutra
(1946-1950) e Castelo Branco (1964-1967), e o segundo entre os anos 1902 a 1945.
O paradigma da autonomia se estabeleceu como hegemônico durante o governo
Ernesto Geisel (1974-1979) quando este, junto de seu chanceler Azeredo da Silveira,
formulou a diplomacia intitulada Pragmatismo Responsável e Ecumênico. Esta consolidou em
definitivo a linha pragmática e universalista que o Itamaraty perseguia já algum tempo,
merecendo destaque as formulações diplomáticas de Costa e Silva (Diplomacia da
Prosperidade) e Médici (Diplomacia do Interesse Nacional), e entendia que a política externa
deveria ser guiada pelas circunstâncias sem se deixar imobilizar por prisões ideológicas
impostas por um sistema internacional bipolarizado e dominado pelos interesses das grandes
potências. Assim, o pragmatismo serviu como instrumento na busca de uma maior autonomia
por meio de um maior afastamento do centro hegemônico, os EUA, e, também, da
diversificação internacional a partir da aproximação com outros países e regiões dentro e fora
das zonas tradicionais das relações internacionais brasileiras

64

- esta fase marca a

consolidação do que Gelson Fonseca Jr. chamou de autonomia pela distância.
Sobre o processo de maior universalização da política externa brasileira como novo
modelo de inserção internacional, Paulo Fagundes Vizentini (2004B; 2008 e VISENTINI,
2004), Eiti Sato (1998) e Antonio Carlos Lessa (1998) afirmam que este já vinha se
desenhando desde os anos 195065. Os governos de Vargas (1951-1954) – com sua tentativa de
63 BURNS, E. B. The Unwritten Alliance: Rio Branco and Brazil-American Relations. Nova York:
Columbia University Press, 1966.
64 A bibliografia sobre a maior diversificação de parcerias durante o período em questão é bastante ampla.
Destaco aqui LESSA (1995, 1997, 1998), SPEKTOR (2004), SARAIVA (1990), SATO (1998) e CUNHA &
FARIAS (2011).
65 Segundo Antonio Carlos Lessa (1998) a busca por um leque maior de parceiros estratégicos no sistema
internacional está intimamente ligado à busca pelo desenvolvimento econômico, projeto este que vem desde os
anos 1930. Para o autor, o desenvolvimentismo de muitos governos brasileiros ensejou a construção de uma
política externa que estivesse a serviço dos projetos de industrialização, e a consequência disto foi, justamente, a
construção de um amplo sistema de relações bilaterais (e também multilaterais). Nas palavras do autor, “A
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retomar barganha nacionalista, e de Juscelino Kubistchek (1956-1961) - com sua Operação
Pan-Americana (OPA), marcaram, para Vizentini (VISENTINI, 2004, p. 9), uma espécie de
“pré-história” desse movimento. O paradigma de aliado especial ainda era hegemônico, mas
apresentava fortes sinais de desgaste. A expectativa dos formuladores da política externa
brasileira de conseguir, por meio da cooperação dos EUA, “aliado especial” do Brasil,
elementos que possibilitassem a industrialização e o desenvolvimento econômico foi
fortemente frustrada.
O alinhamento automático do governo Dutra teve papel importante nessa frustração 66.
A diplomacia brasileira acreditava que fornecer apoio incondicional aos EUA no plano
estratégico da Guerra Fria consubstanciaria, em troca, o apoio americano aos projetos
industriais do Brasil. O problema, como resalta Altemani de Oliveira (2005, p. 65-66), é que
os EUA insistiam que as políticas e programas de desenvolvimento deveriam ser tratados no
âmbito do Banco Mundial, do FMI e da iniciativa privada. A resposta não foi aquela esperada
pelo paradigma, o que escancara que “Brasil e EUA tinham concepções diferentes sobre a
cooperação para o desenvolvimento” (CERVO; BUENO, 2011, p. 290). Ainda preso à ideia
de aliança com os EUA, a tentativa de Vargas de reformular a barganha nacionalista, usada
com sucesso durante o Estado Novo, também redundou em fracasso. O contexto muito tenso e
bastante inflexível dos anos 1950, a eleição Eisenhower, republicano e conservador, à
presidência dos EUA, a Europa e Japão ainda passando por reformas e reconstrução e os
socialistas ainda vistos como inimigos, eram fatores que limitavam em demasia o espaço de
manobra e barganha67 (VIZENTINI, 1999, p. 142 e 143 e 2008, p. 18).
O governo de Juscelino Kubistchek teve uma política externa que oscilou entre a
“gestação de formulações e posições de independência em meio à reafirmação de posições de
alinhamento” (Gerson Moura, citado por PINHEIRO, 2004, p. 32). A constante recuperação
europeia e japonesa abria um espaço maior de ação internacional e garantia novas
possibilidades sem sair da esfera Ocidental. Também, se processava uma maior flexibilização
observação do sistema de relações bilaterais do Brasil confere a vocação para a universalidade, que encontra
origens no fato de que, em maior ou menor medida, logrou-se o estabelecimento de relações pacíficas e
instrumentalizáveis com países situados em todos os continentes” (LESSA, 1998, p. 30).
66 Eiiti Sato (1998) afirma que, apesar da pertinência, deve-se olhar com muito cuidado a ideia de alinhamento
automático com os EUA. Lembra o autor que o mundo pós Segunda Guerra produziu uma série de dificuldades e
atritos nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Segundo o autor, estas advinham, principalmente, da
diplomacia econômica, visto que nas questões estratégicas o alinhamento nunca foi posto em causa. Assim, a
alinhamento valia, sobretudo nas questões de segurança, já nas questões referentes ao desenvolvimento, a
“’relação especial’ do Brasil com os Estados Unidos revelou-se, de fato, um mito” (SATO, 1998, p. 09).
67 “Barganhar com quem?” pergunta Henrique Altemani de Oliveira (2005, p. 68). Sobre as relações do Brasil
com a URSS, ver MOTTA (2007).
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das posições ideológicas da diplomacia e dos homens de estado quanto aos países comunistas,
uma anomalia para o paradigma de aliado especial. A Operação Pan-Americana merece
destaque neste contexto. A OPA, lançada em 1958, pode ser vista como um grande plano
brasileiro que teve como objetivo atrair investimentos públicos norte-americanos para o
desenvolvimento da América Latina. Nas palavras de Thomas Skidmore
O objetivo real era garantir o apoio americano para as ambiciosas metas econômicas
da América Latina. Incluiria medidas conjuntas como acordos de produção e
distribuição de mercadorias e empréstimos públicos de longo prazo. Politicamente,
tais compromissos dariam a governos democráticos progressistas ... uma valiosa
fonte de apoio estrangeiro contra adversários internos tanto à direita como à
esquerda (...) (2010, p. 212)

É bastante consensual que a Operação Pan-Americana marcou uma profunda inflexão
na política externa nacional68. Primeiramente, o desejo de marcar uma posição de liderança
brasileira na América Latina; depois, o fato de ser uma grande proposta multilateral, de ação
conjunto dos vários países da região, marcando, assim, uma ruptura com o que Oliverios
Ferreira definiu como o “esplêndido isolamento69” (2001, p. 45-46); e por fim, ao definir que
a grande ameaça para o continente não era o comunismo, mas sim o subdesenvolvimento –
que, segundo seus formuladores, era um dos caminhos para a instabilidade geradora de
revoltas -, a OPA alterou a diplomacia brasileira a substituir uma política externa baseada em
questões ideológicas por uma baseada em questões sociais e econômicas (OLIVEIRA, 2005,
p. 81-87), portanto, mais pragmática.
De qualquer modo, ainda não foi com JK que um novo paradigma se desenhou na
política externa brasileira, apesar do fato de que vários aspectos do paradigma da autonomia
estarem se esboçando de modo cada vez mais nítido. A Operação Pan-Americana, que levou o
governo JK a adotar aspectos da barganha nacionalista de Vargas, e introduziu elementos
68 Para Oliveiros Ferreira (2001, p. 45), a OPA alterou o direcionamento da política externa brasileira ao
promover um movimento diplomático mais intenso em direção aos vizinhos latino-americanos. Eiiti Sato (1998,
p. 13), outro exemplo, argumenta que a OPA foi o ponto de inflexão que ensejou a ruptura com o ‘paradigma
Rio Branco’ pois refletiu de modo claro a necessidade de uma nova postura internacional. Nesta mesma linha de
pensamento, Henrique Altemani de Oliveria entende que a Operação Pan-Americana introduziu uma nova
estratégia na política externa brasileira, a saber: ao mobilizar a região, com o objetivo de angariar maiores
investimentos públicos norte-americanos, uma espécie de Plano Marshall para as Américas, a OPA inaugura
uma diplomacia multilateral fundamentada na ideia da necessidade de se fortalecer economicamente o continente
contra os perigos do comunismo (2005, p. 82) - um esboço da substituição do conflito Leste/Oeste pelo
Norte/Sul que irá sustentar o paradigma da autonomia.
69 Segundo o autor, o “esplêndido isolamento” marcou o modo de relacionamento do Brasil com seus vizinhos,
pelo menos até 1958. A ideia central seria a ideia de que a América Latina era incivilizada, portanto, ao Brasil
caberia a aproximação com países e culturas ditas superiores como a europeia e a norte-americana, dando as
costas para o seu entorno geopolítico; além disso, trazia a concepção de que seríamos diferentes de todos eles, e
que nossa vocação estaria voltada para o Atlântico (FERREIRA, 2001: 43-45).
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como o universalismo, o multilateralismo e, em muitos aspectos, o pragmatismo, ainda
enfatizava a aliança com os EUA, e por isso mesmo, “a diplomacia de JK permanecerá no
meio do caminho” (VIZENTINI, 1999, p. 145). Henrique Altemani de Oliveria corrobora esta
ideia:
Ainda que visasse o multilateralismo, associasse o desenvolvimento com a
segurança e fosse um ato de afirmação internacional do País, o objetivo precípuo da
OPA era o de retomar as relações com os Estados Unidos sob o novo contexto
conjuntural. Não deixou de ser uma forma de pressão ou de ameaça para que aquele
país assumissem a liderança no desenvolvimento econômico regional (OLIVEIRA,
2005, p. 87).

Um verdadeiro salto para um novo paradigma das relações internacionais do Brasil
veio com a Política Externa Independente (PEI) de Jânio Quadros e João Goulart. Esta foi a
“primeira tentativa de passar do discurso para a ação, com alguns passos da multilateralização
e da mundialização da política exterior brasileira sendo implementados” (VIZENTNI, 2004,
p. 09). Os fatores que contribuíram para a formulação desse novo modelo de inserção
internacional devem ser buscados tanto no plano externo quanto no plano interno. O cenário
internacional passou por grandes mudanças nos anos 1950. O surgimento do movimento dos
Não Alinhados após a Conferência de Bandung em 1955 e da noção e identidade de Terceiro
Mundo durante o processo de descolonização da Ásia e África, o aumento do nacionalismo e
do antiamericanismo na América Latina e a difusão das ideias da CEPAL, com seu conceito
de relação centro-periferia e suas críticas à teoria das vantagens comparativas, foram
essenciais para que a diplomacia brasileira percebesse um mundo em transformação. Diante
de um cenário como este, o Itamaraty mais ciente em suas ideias sobre o papel que o Brasil
deveria ocupar no cenário internacional, vai formular um paradigma alternativo ao
americanismo até então hegemônico. Como afirma Letícia Pinheiro (2004, p. 19)
Concebido como uma alternativa ao anterior, esse paradigma contrapunha à tese de
que a maior aproximação de Washington elevaria os recursos de poder do país,
aquela que elegia a diversificação das relações exteriores como condição para o
aumento do seu poder de barganha do mundo, inclusive junto aos EUA.

Assim, esse novo paradigma defendia, por meio da ideia de independência e autonomia, a
ampliação e a diversificação das relações exteriores do Brasil. Buscar os insumos para o
desenvolvimento em todos os lugares, mesmo nos países comunistas. Os princípios mais
importantes da PEI foram: a mundialização das relações internacionais do Brasil, a ampliação
da pauta de exportação e dos parceiros comerciais, defesa do direito internacional, da
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autodeterminação e da não intervenção, apoio a uma política internacional de coexistência
pacífica, de desarmamento e de paz, apoio a descolonização da África e Ásia e independência
e autonomia na elaboração de planos políticos interno e externos. Ressalte-se que o adjetivo
“independente” e a ideia de autonomia por traz deste novo paradigma fazem referência direta
aos EUA, o que implica numa nova visão e orientação da política exterior brasileira70.
Mas o que se anunciava como autônomo e independente acabou por ser visto como
provocativo. Os encontros de Jânio Quadros com líderes de países comunistas como Fidel
Castro, Che Guevara, Nikita Kruschev, além do reconhecimento de vários países da Cortina
de Ferro em 1961 eram novidades por demais anômalas. A tudo isso somavam-se as questões
internas como greves, manifestações, a instabilidade política provocada pela renuncia de Jânio
Quadros, a adoção do parlamentarismo e o início do governo de um presidente taxado como
esquerdista, isso logo após a instauração de um regime comunista no hemisfério americano,
em Cuba. O momento era de intenso debate e conflito. Como lembra Clodoaldo Bueno
(CERVO; BUENO, 2011, p. 331-334), a PEI tornou-se tema de grandes debates e conversas
pelas ruas, na imprensa e entre as elites políticas do Brasil, o conflito típico dos momentos de
crise e transição de paradigmas.
O Golpe de 1964 estabelece uma pausa na marcha iniciada pela Política Externa
Independente e leva o Brasil novamente ao americanismo, e mais uma vez esse alinhamento
seria ideológico e automático: “o que é bom para os EUA, é bom para o Brasil” disse Juracy
Magalhães, chanceler de Castelo Branco, o primeiro presidente do ciclo militar. Rompendo
com o modelo da PEI, a nova política externa seria fundamentada nos pressupostos definidos
pela Escola Superior de Guerra (ESG) e as decisões deveriam necessariamente passar pelo
Conselho de Segurança Nacional (CSN) (GONÇALVES e MIYAMOTO, 1993, p. 216). O
alinhamento do Brasil com os EUA e os pressupostos da Guerra Fria foi ideológico, mas
também baseado em interesses. Acreditava-se que essa postura traria a contrapartida norteamericana, como, por exemplo, a facilidade ao acesso a produtos e tecnologias vindas dos
EUA, a abertura do mercado americano, a crença que as dívidas brasileiras poderiam ser
renegociadas em melhores condições. No fim, as expectativas brasileiras foram mais uma vez

70 Como já vimos, este novo momento foi definido pela ideia de autonomia pela distância por Gelson Fonseca
Jr. Segundo este autor, a política externa brasileira durante a Guerra Fria foi marcada pela contestação das
normas e dos princípios impostos e determinados pelas grandes potências, num contexto onde a independência
externa brasileira seria garantida pelo distanciamento em relação às potências e à superpotência ocidental.
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frustradas e isso abriu espaço para a retomada dos fundamentos Política Externa
Independente71.
Costa e Silva, empossado presidente em 1967, junto de seu chanceler Magalhães Pinto
elaboram um novo plano de inserção internacional. Conhecida como a Diplomacia da
Prosperidade, esta procurou recolocar a “política externa na trilha da qual se desviara Castelo
Branco” (CERVO; BUENO, 2011, p. 408). A nova postura diplomática partia de uma
concepção mais realista das relações internacionais e, com isso, vislumbrava menos espaço
pra alinhamentos automáticos. O globalismo é retomado como fundamento da política externa
brasileira, e a defesa de uma inserção internacional mais autônoma passou a adquirir um forte
discurso combativo, um confronto direto contra as desigualdades de um sistema internacional
desigual e congelado – os pobres permanecem pobres, e os ricos permanecem ricos. Tudo isso
acabou por levar a um distanciamento e, em muitos momentos, atritos na relação do Brasil
com os EUA, destaque à recusa brasileira em assinar o Tratado de Não Proliferação (TNP) em
1968 e às questões de ordem econômicas ligadas ao café solúvel. Assim, a ruptura com o
modelo de Castelo Branco contrariou as expectativas de Washington, o que gerou uma
situação bastante complicada para a continuidade do projeto de desenvolvimento brasileira. A
“disposição de lutar contra as desigualdades inerentes ao sistema capitalista mundial”
(MARTINS, 1975), não surtiu o efeito esperado e as mudanças na ordem internacional
desejadas não aconteceram.
A condução da política externa brasileira durante o governo Médici aliviou o discurso
confrontacionista e retomou, em alguns aspectos, o eixo americanista 72 . A Diplomacia do
Interesse Nacional do chanceler Mário Gibson Barbosa buscou renegociar a dependência
brasileira de forma individual e não mais multilateral, como tinha sido durante o governo
Costa e Silva. Assim, o modelo de inserção internacional previa o abandono do discurso
terceiro-mundista, e passou a priorizar as relações bilaterais. Todavia, a reaproximação com
71 Ressalte-se que, apesar das fortes diferenças de rumo entre a política externa de Castelo Branco e a de seus
antecessores, Jânio Quadros e João Goulart, e a de seus sucessores militares, como veremos adiante, muitos
analistas não a enxergam como uma ruptura definitiva na linha da ação que ia se desenhando aos poucos desde
Getúlio Vargas. Para Amado Cervo (2011, p. 394) se trata de “um passo fora da cadência”, assim como para
Henrique Altemani de Oliveira, que a caracteriza a como um “hiato” (2005, p. 107-108). Também Vizentini não
a entende como uma ruptura, mas como “um ajuste de rumos” já que fora uma tentativa de retomar o
desenvolvimento por meio de um modelo social conservador e político autoritário (2008, p. 43). Oliveiros
Ferreira (2001, p. 44) argumenta que a política externa brasileira manteve a mesma diretriz desde 1958, portanto,
o Golpe de 1964 não consubstanciou um rompimento nos rumos internacionais do Brasil.
72 Sobre esta questão, Cíntia Vieira Souto lembra que os estudos referentes à política externa do governo Médici
são contraditórios: uns situam a política externa de Médici dentro da linha de alinhamento com os EUA (adesão
às fronteiras ideológicas) enquanto outros colocam o Brasil como desafiante dos EUA (pré-imperialismo). Sobre
isso ver SOUTO (2001). Essa questão será discutida em maior profundidade no capítulo IV desta dissertação.
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os EUA não tinha a pretensão de reestabelecer a postura de alinhamento automático, como
fora com os governos Dutra e Castelo Branco, mas antes previa o relaxamento das tensões
geradas durante o governo Costa e Silva; também, convém destacar, o Brasil manteve a
postura crítica em relação às estruturas internacionais (especialmente à ideia de congelamento
do poder mundial), assim como continuou a buscar novos espaços de ação em regiões não
tradicionais das relações exteriores brasileiras, como o Leste europeu, a Ásia e África73, fatos
que indicam uma postura ainda associada ao paradigma da autonomia.
Geisel e seu chanceler Azeredo da Silveira laçam a diplomacia intitulada Pragmatismo
Responsável e Ecumênico. Esta consolidou em definitivo a linha pragmática e autonomista
que o Itamaraty perseguia, e entendia que a política externa deveria ser guiada pelas
circunstâncias sem se deixar imobilizar por prisões ideológicas 74 . Assim, o pragmatismo
serviu como instrumento na busca por maior autonomia a partir do afastamento em relação
aos EUA, e por meio da diversificação internacional promovendo uma maior aproximação
com outros países dentro e fora das zonas tradicionais das relações brasileiras, destaque para o
Oriente Médio e o continente Africano. Como destaca Maria Regina Soares (1994, p. 37), foi
com Geisel que o paradigma globalista se articula de forma mais nítida ao reconhecer “que a
globalização das relações exteriores é a via mais promissora para um país” como o Brasil.
Os fatores que permitiram o sucesso e a consolidação do novo paradigma foram
diversos. Internamente, a afinidade entre o presidente Geisel e o Itamaraty foi fundamental,
além do fato de que a possibilidade de ampliar as exportações brasileiras para todas as partes
do mundo, independentemente das orientações políticas-ideológicas, interessava vários
setores da elite brasileira. O discurso nacionalista empregado na ideia de autonomia e
independência foi outro elemento a forjar um consenso em torno do novo paradigma das
relações internacionais brasileiras. Por certo, o cenário internacional dos anos 1970 também
foi um fator deveras importante; a detente e o consequente relaxamento da tensão
característica da Guerra Fria foram decisivos. O maior entendimento entre as duas
superpotências abriu novos espaços de atuação, e as fendas abertas pela distensão permitiram

73 Ver CERVO & BUENO (2011); GONÇALVES & MYAMOTO (1993), MARTINS (1974), LESSA (1998),
PEREIRA (2010), SARAIVA (1990), SILVA (2003).
74 “... a Política Externa finalmente se libertava da camisa de força ideológica que dificultava, quando não
impedia, a diversificação das relações do Brasil” (PINHEIRO, 2004, p. 45).
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uma maior afirmação dos interesses nacionais dos países alinhados ao bloco ocidental
liderado pelos EUA75.
Os resultados alcançados pela adoção do novo paradigma foram grandes. O novo
modelo de inserção internacional dava as respostas esperadas e uma perspectiva de sucesso
futuro. Como destacou Vizentini (1999, p. 149), “a multilaterialidade conduziu efetivamente à
mundialização da diplomacia brasileira” e a transformação foi positiva. Aceito pela
comunidade e solucionando problemas de um quebra-cabeça o paradigma da autonomia se
tornou hegemônico. Mantido durante o governo Figueiredo (1979-1985), o paradigma da
autonomia resistiu inclusive à queda do regime militar, permanecendo hegemônico ao longo
de todo o governo José Sarney (1985-1989). Isso se deveu ao próprio sucesso do paradigma,
como destaca, mais uma vez, Vizentini (1999, p. 150)
(...) é forçoso reconhecer que o paradigma das relações exteriores voltadas para dar
suporte ao desenvolvimento econômico-industrial logrou alcançar grande parte de
seus objetivos. O Brasil ainda que marcado pelas deficiências sociopolíticas bem
conhecidas, converteu-se no único país ao sul do Equador a possuir um parque
industrial completo e moderno, posicionando-se entre as 10 maiores economias do
mundo ... o modelo resistiu durante o primeiro governo pós-regime militar.

Esta concepção é corroborada pela professora Flávia de Campos Mello76, que também aceita
o fato de que no Brasil o modelo desenvolvimentista, fortemente associado ao paradigma
globalista, deu mais certo do que em outros lugares e, portanto, resistiu por mais tempo aos
ataques do liberalismo que ia se impondo como o novo grande paradigma socioeconômico
mundial a partir dos anos 1980 – em especial depois do dito Consenso de Washington. Muito
se discute em qual momento o paradigma da autonomia entrou em crise (PINHEIRO, 2004, p.
50). Todavia, parece consensual que até os anos 1990, quando Fernando Collor de Melo
assumiu a presidência da república, o modelo de inserção internacional baseado na noção de
autonomia e distanciamento foi hegemônico.

75 Sobre o contexto internacional ver SARAIVA (2001), GADDIS (2006), JUDT (2008), HOBSBAWN (1995),
MAZOWER (2001), MILZA; BERSTEIN (2007) e LOWE (2011).
76 Ver novamente as notas 14 e 15 na Introdução. Convém destacar que não apenas a professora Flávia de Mello
campos, mas também Letícia Pinheiro (2000 e 2004) e Maria Regina Soares (1994) e Amado Cervo destacam
esse aspecto.
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CAPÍTULO II

Os Primeiros Contatos: a década de 1950 e o governo Kubistchek
Os primeiros contatos mais significativos entre o Brasil e a República Democrática
Alemã datam de meados dos anos 1950. Consolidada a divisão da Alemanha em 1949 com o
estabelecimento de dois Estados germânicos no sistema internacional 77 , os operadores da
política externa brasileira estudavam, com bastante atenção, a viabilidade de uma maior
aproximação com o Estado teutônico oriental. A possibilidade da abertura de um escritório
comercial da RDA no Rio de Janeiro fora posta na mesa de negociação já em 1954. Nos
estudos oficias sobre o tema, neste contexto encaminhado por Sérgio de C. Weguelin Vieira,
encarregado da Divisão Econômica do Itamaraty, a opinião predominante era de que o
reatamento das relações comerciais com a Alemanha Oriental poderia trazer possíveis
vantagens para o Brasil, pois a RDA, para além de seu desenvolvimento industrial, poderia
servir como uma ponte para a melhor inserção do Brasil no mercado da Europa Oriental, e
também da União Soviética (BANDEIRA, 2011, p. 176).
Na mesma direção iam alguns empresários paulistas que, também em 1954, sugeriam
o estabelecimento do intercâmbio comercial do Brasil com a Alemanha Oriental o mais rápido
possível. Diante das demandas impostas pelo processo de industrialização brasileira, pela
deterioração dos termos de troca e pela falta de divisas comerciais daquele período, sugeriam
aqueles o
reestabelecimento do nosso comércio exterior, sem nenhumas restrições, para que
possamos importar todas as mercadorias de que carecemos e que o mundo nos
oferece em abundância. Devemos intensificar as nossas trocas quanto possível, e se
o problema é do dólar ou de outras moedas fortes, indicado está o caminho, na
melhora do comércio com a Tchecoslováquia e com a Polônia e no
reestabelecimento das relações com a União Soviética, com a Alemanha Oriental,
com a Hungria, com a Romênia e com a República Popular Chinesa ... a indústria
daquelas nações pode contribuir enormemente para aliviar as nossas carências,
absorvendo o poder de compra excitado pela inflação e assim tendente a normalizar
a situação interna (...)78

77 Oficialmente a República Federal Alemanha, a Alemanha Ocidental, nasceu em 23 de maio de 1949 após a
promulgação da Grundgesetz (Lei Fundamental). Já a República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental ou
Comunista, surgiu alguns meses depois, em 07 de outubro do mesmo ano, dia de fundação do Volksrat
(Conselho do Povo). Sobre isso ver KITCHEN (2013, p. 431-499), BANDEIRA (2009, p. 85-106),
FULBROOK (1992, p. 10-44 e 2009, p. 113-166), COSSERON (1994, p. 07-36), MAZOWER (2001, p. 248281), JUDT (2008, p. 114-177) e VAÏSSE (2013, p. 11-68).
78 Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP), 09/05/1954, página 29.
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Fica claro nesta passagem que o reatamento do intercâmbio com a RDA estaria a serviço dos
interesses comerciais e econômicos brasileiros, assim como a aproximação com este país fazia
parte de um movimento pragmático, portanto não ideológico ou político, em direção à linha
da Cortina de Ferro.
O tema em estudo, assim como a concretização do restabelecimento do intercâmbio
comercial com aqueles países foi adiado. A União Soviética, bem como os outros países da
Europa comunista, ainda era considerada inimiga “do mundo livre” naqueles anos de Guerra
Fria 79 . As relações do Brasil com o gigante euro-asiático estavam rompidas desde 1947,
motivadas, em grande parte, pela adesão irrestrita do então presidente Eurico Gaspar Dutra
(1946-1951) aos ditames da geopolítica hemisférica dos Estados Unidos. Romper as relações
com a URSS naquele contexto, portanto, refletia o próprio paradigma de política externa
adotado nos anos logo após a Segunda Guerra Mundial, o paradigma da aliança especial, e
indicava o comprometimento do Brasil na defesa dos interesses do bloco ocidental80. Todavia,
como visto no capítulo I desta dissertação, o americanismo gerou, ainda mesmo durante a
presidência de Dutra, algumas frustrações que levariam a questionamentos sobre este modelo
de inserção internacional adotado.
Nos anos seguintes, em especial durante o governo de Getúlio Vargas (1951-1954), a
relação entre o Brasil e o bloco socialista também não evoluiu em termos concretos. Apesar
da insatisfação e da decepção em relação à aliança especial com os EUA terem ensejado
mudanças na orientação da política externa, o paradigma permanecia o mesmo. Contudo, a
retomada de um projeto nacional de desenvolvimento industrial, em oposição ao modelo
liberal adotado por Dutra, passou a demandar uma inserção internacional mais atuante a
contribuir com as demandas daquele projeto. O caminho traçado foi a retomada da barganha
nacionalista, usada com muito sucesso nos anos de 1932-1942 por meio da chamada
“equidistância pragmática”, como definiu Gerson Moura (1980). Entretanto, o cenário
79 Dentro do discurso oficial do bloco ocidental liderado pelos EUA, o “mundo livre” estaria em oposição ao
“totalitarismo” comunista do bloco soviético. Por certo, há um grande debate na historiografia a respeito do
conceito de totalitarismo e da viabilidade de seu uso para caracterizar os regimes socialistas do Leste europeu. O
grande clássico sobre o assunto ainda continua sendo o livro de Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo.
Neste, apesar de reconhecer as diferenças entre as experiências fascista, nazista e stalinista, a autora defende o
uso do conceito de totalitarismo para abordar os regimes de Hitler e Stálin. Esta questão também é discutida em
MAZOWER (2001, p. 249-281) e HOBSBAWM (1995, p. 223-252). A viabilidade do uso do conceito de
totalitarismo para explicar o modelo político e social da Alemanha Oriental é debatido em FULBROOK (1992,
p. 37-44).
80 Convém frisar que o anticomunismo do governo Dutra também contribuiu para o distanciamento do Brasil
com os países socialistas, em especial com a líder do bloco, a União Soviética. Visto como inimigo do Brasil e
lacaio dos interesses soviéticos, o Partido Comunista brasileiro teve cassado, em 1947, seu registro e seus
deputados. Além disso, nesse período, houve violentas intervenções em sindicatos controlados pelos comunistas.

52

internacional era outro e bastante diferente daquele que antecedeu a Segunda Guerra Mundial.
O espaço de manobra era muito menor e, para além dos EUA, não havia outros países dentro
daqueles alinhados ao Ocidente em condições de oferecer capitais e recursos na quantidade
desejada e demandada pelo projeto de desenvolvimento brasileiro - a recuperação europeia
começava nesse momento a dar os seus primeiros passos, mas a Europa ainda não podia ser
considerada um mercado a concorrer com a superpotência norte-americana81.
Deste modo, o caminho encontrado por Vargas foi manter o alinhamento, mas ao
invés do caráter automático e acrítico daquele do governo anterior, esse deveria ser negociado
de modo a redundar em ganhos concretos para o Brasil. Assim, o Brasil buscou apoiar os
EUA em questões de segurança no âmbito Guerra Fria, “enquanto negociava, bilateralmente,
maior aproximação entre os dois Estados no plano do relacionamento econômico”
(OLIVEIRA, 2005, p. 69). O jogo da barganha era bastante duro, pois além do fato de
inexistir alternativas no cenário internacional, os EUA estavam muito mais preocupados com
a reconstrução da Europa e do Japão, e assumiram com o Brasil e os outros países da América
Latina uma postura tida, por muitos diplomatas e estudiosos, como negligente82.
Toda negociação traz uma forte carga de embate, e não era diferente no caso
Brasil/EUA, mas como bem lembrou Amado Cervo (1997, p. 08-09), o nacionalismo
econômico de Vargas não era necessariamente confrontacionista, visto que em muitas
questões o presidente cedeu às pressões norte-americanas em nome da defesa dos interesses
desenvolvimentistas do Brasil. A formação de uma Comissão Mista Brasil-EUA para o
Desenvolvimento Econômico 83 , bem como o Acordo Militar de Assistência Recíproca de
1952, pareciam bastante promissores.
Mesmo predominando nas concepções do governo o paradigma da aliança especial, a
grande dependência em relação aos Estados Unidos, somada ao desejo de industrialização a

81 Também a África e a Ásia não eram ainda mercados viáveis. Muitas localidades estavam presas aos ditames
coloniais dos Estados europeus, ou viviam uma situação de conflito que, por certo, impedia qualquer
relacionamento mais substancial. Além disso, é fato que ninguém nessas regiões teria o cacife político e
econômico de uma superpotência como os EUA.
82 Sendo a América Latina um espaço reconhecidamente de hegemonia americana naqueles inícios dos 1950, e
não havendo contestação soviética sobre isso, os americanos assumiram uma postura para a região que ficou
conhecida como “negligência benigna”. Esta pode ser caracterizada como um certo distanciamento em relação
aos problemas econômicos e sociais latino-americanos em contrapartida à forte presença na Europa e Japão, e a
defesa de que os investimentos e capitais necessários ao desenvolvimento e estabilização econômica deveriam
vir da iniciativa privada, cabendo aos países abrirem seus mercados a fim de atraí-los.
83 A comissão fora presidida por Horácio Lafer e, além de vários estudos a respeitos das possibilidades de
cooperação econômica, aprovou 41 projetos para o desenvolvimento brasileiro que seriam financiados,
majoritariamente, pelo Eximbank e BIRD (CERVO; BUENO, 2011, p. 298-301).
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partir da mobilização das relações exteriores, ensejou um esboço, para ficar com as palavras
de Paulo Fagundes Vizentini (1999, p. 143 e 2008, p. 17), de uma política internacional mais
“mundializada” – isto, apesar de todas as dificuldades já descritas. Assim, Vargas buscou uma
aproximação maior com a Europa Ocidental, com o Oriente Médio e, também, com a Europa
Oriental. Todavia, convém destacar que o “relacionamento com a Europa Oriental e Oriente
Médio foram mantidos em baixo perfil, permanecendo as trocas em níveis mínimos,
geralmente efetivadas por meios intermediários” (SILVA, 2003, p. 44; VISENTINI, 2013, p.
29) visto que o Brasil não possuía relações diplomáticas, nem comerciais, com muitos
daqueles países, além do fato de ainda serem considerados “inimigos” do Ocidente. Em
relação à Europa Ocidental o destaque coube à Alemanha Federal (RFA), já que este país, em
meio a seu processo de recuperação econômica, desejava enormemente reconquistar os
mercados perdidos durante a guerra mundial – e os capitais alemães eram, de fato, além de
bem-vindos, necessários no Brasil84.
Apesar de ainda serem considerados “inimigos”, o comércio com os países além da
linha Cortina de Ferro era motivo de debate e discussão há muito tempo - os estudos
encomendados por Sérgio de C. Weguelin Vieira e o desejo do empresariado paulista em se
aproximar do Leste da Europa resultam desta discussão. Os argumentos a favor de uma maior
aproximação com aquela região giravam em torno, principalmente, de duas questões
diretamente associadas entre si: a primeira delas, ligada às perspectivas mais nacionalistas de
determinados grupos, pressupunha que uma maior aproximação com a URSS e o resto da
Europa socialista, a despeito das divergências ideológicas, daria maior autonomia política
para o Brasil em relação aos EUA; a segunda, ligada aos setores interessados na expansão
comercial, defendia que esta região proporcionaria a abertura de novos mercados que
tornariam menor a dependência brasileira à economia americana, aumentando, assim, a
capacidade de barganha do Brasil frente à superpotência - o que contribuiria também para
uma maior independência política (MOTTA, 2007, p. 238).
Todas essas questões e contradições ligadas à política externa de Getúlio Vargas
atestam que o americanismo vigente como paradigma de inserção internacional apresentava,
cada vez mais, suas anomalias. Ainda predominante, e o seria por mais alguns anos até a
84 Sobre a relação Brasil/RFA neste contexto ver BANDEIRA (2011, p. 95-136) da qual destacamos a seguinte
passagem: “O nacionalismo que o governo Vargas exprimia voltava-se, como nos demais países da América
Latina, contra o predomínio dos Estados Unidos, e naturalmente buscou respaldo nos interesses europeus,
mormente alemães, que o adensaram e lhe deram maior substância econômica, na medida em que estavam
interessados em reconquistar os mercados perdidos durante a Segunda Guerra Mundial” (BANDEIRA, 2011, p.
119).
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formulação da Política Externa Independente, já não era mais unânime e vislumbravam-se
caminhos alternativos a ele, mesmo que fosse, às vezes, para tentar reforçá-lo. De qualquer
modo, o ano de 1953 marca um momento importante na história da política externa do
governo Vargas. A eleição de Dwight Eisenhower à presidência dos Estados Unidos complica
sobremaneira as relações Brasil/EUA. Os acontecimentos no curso da Guerra Fria, como a
construção da bomba atômica (1949) e de hidrogênio (1953) pelos soviéticos, a Revolução
Comunista Chinesa (1949), a Guerra da Coréia (1950-1953) e o envio de soldados chineses
para lutar ao lado dos norte-coreanos, fizeram os americanos reavaliarem a política de
contenção (containment) ao comunismo85, e o novo presidente americano preparou-se, então,
para uma guerra total (GADDIS, 2006, p. 58-65).
Visto como “linha dura”, Eisenhower passou a tratar de modo bastante intransigente as
demandas latino-americanas, inclusive as brasileiras. Em época de veemente confrontação
com o Leste, o alinhamento às questões de segurança deveria ser automático e inegociável,
fato que diminuiu sobremaneira os já exíguos espaços da barganha nacionalista de Getúlio
Vargas. Como afirmou Paulo Fagundes Vizentini (VISENTINI, 2013, p. 27), “A bipolaridade
então existente não se prestava a ser explorada em termos de uma barganha pragmática. Bem
ao contrário, tendia a limitar tal possibilidade.” Essa atitude do governo americano refletiu
negativamente nos projetos de industrialização e desenvolvimento brasileiros. A Comissão
Mista Brasil-EUA foi extinta unilateralmente pelo governo americano em junho de 1953, e
esta atitude escancarou os limites, ou mesmo a inviabilidade e a impossibilidade de um
relacionamento pautado em uma aliança especial ou preferencial (OLIVERIA, 2005, p. 69).
Assim, diante de um quadro como esse, Getúlio Vargas aposta no nacionalismo como meio de
conduzir adiante seus projetos de desenvolvimento. A campanha do “O Petróleo é Nosso” e
uma grande reforma ministerial, levando nomes como Oswaldo Aranha para a Fazenda e João
Goulart para o Trabalho, davam o tom deste novo momento86.

85 A ideia do containment fora expressa em um longo telegrama enviado por Georg Kennan ao Departamento de
Estado Americano em 22 de fevereiro de 1946 (GADDIS, 2006, p. 28). Por sua vez, a “contenção” defendida
por Kennan não significava uma declaração de guerra dentro dos moldes tradicionais, mas uma luta constante,
insistente e de longo prazo de pressões e contrapressões sobre as ações e movimentos da URSS (LOHBAUER,
2008, p. 115). Por esta perspectiva a Guerra Fria, e a consequente divisão da Europa, explica-se como resultado
da necessidade em conter o avanço soviético e comunista sobre a Europa Ocidental - o que é bastante discutível,
e discutido pela historiografia especializada no período, sobre isso ver HOBSBAWM (1995, p. 223-238).
86 Oswaldo Aranha era um nome de peso. Já tinha sido Ministro das Relações Exteriores de Vargas durante o
Estado Novo. Neste contexto, coube a ele uma maior aproximação com os EUA que resultaria na entrada
brasileira na Segunda Guerra Mundial. Depois, chefiou a delegação brasileira na ONU em 1947, e teve papel
importante nos debates e na votação que resultou na partilha da Palestina. Oswaldo Aranha chegou a ser
cogitado
ao
Nobel
da
Paz
uma
biografia
mais
completa
em
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O resultado deste movimento mais nacionalista de Vargas foi uma maior
radicalização política no Brasil. O debate entre liberais e nacionalistas, que vinha desde os
anos 1930 e marcava as divergências quanto à orientação social e econômica que o governo
brasileiro deveria adotar, ganhou novos ares ao ecoar nas questões referentes à política
externa. O antagonismo entre os nacionalistas e os defensores do alinhamento ocasionou
Uma articulação de interesses e opiniões que envolviam setores mais expressivos da
sociedade brasileira. Militares, parlamentares, burocratas, empresários, camadas
populares e intelectuais participavam do debate aproveitando, também, para
explicarem seus posicionamentos mais gerais de apoio ou repúdio ao governo
Vargas. Iniciava-se uma mobilização que iria se aprofundar ainda mais com a
discussão em torno da questão petrolífera, perfilando-se o primeiro ato de
polarização e debate em torno da política externa do Segundo Governo Vargas
(HIRST, 1990, p. 13).

Esta politização das questões referentes à inserção internacional do Brasil, assim como o
insucesso de uma política externa mais autônoma baseada na barganha nacionalista, são
sementes que irão alimentar um novo paradigma de política externa. De qualquer modo,
independentemente do que viria acontecer nos anos seguintes, o fato é que o nacionalismo de
Vargas amplificou o atrito com os EUA, especialmente ao manipular a ideia de que o
imperialismo estrangeiro, somado aos setores “entreguistas” da sociedade brasileira, eram os
responsáveis pelo atraso e pelas barreiras colocadas no processo do desenvolvimento
nacional.
O governo Vargas acaba de modo bastante trágico. Diante da radicalização política
cada vez mais violenta, uma tentativa de golpe levada adiante por setores do exército e de
grupos políticos ligados a União Democrática Nacional (UDN), majoritariamente defensores
do alinhamento e do liberalismo, resultou no suicídio do presidente87. Em termos de política
externa, Vargas deixou como herança para seus sucessores o exemplo da mobilização do
ambiente externo em nome do desenvolvimento nacional, os primeiros “esboços” de uma

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/biografias/oswaldo_aranha. João Goulart, conhecido como Jango, era
velho conhecido de Vargas do Rio Grande Sul e fez sua carreira política dentro do PTB. Como deputado,
cresceu em prestígio como líder trabalhista no início dos anos 1950 quando, em 1953, fora nomeado Ministro do
Trabalho, momento em que ganha a fama de grande líder de massas – uma biografia mais completa em
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/biografias/joao_goulart. Vale resaltar que as duas biografias
disponíveis no site do CPDOC/FGV foram retiradas do Dicionário Histórico biográfico Brasileiro pós 1930.
87 É muito discutido se houve ou não a participação de agentes do governo norte-americano no processo de
desestabilização de Vargas. Segundo Clodoaldo Bueno, “Bandeira [Moniz] é taxativo ao afirmar que inexistem
provas sobre a participação oficial norte-americana, direta ou indiretamente, na desestabilização de Vargas. A
questão fica no terreno da suspeita” (CERVO; BUENO, 2011, p. 305).
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política externa universalista e mundializada e, não menos importante, grandes debates a
respeito do posicionamento internacional que o Brasil deveria almejar88.
Os anos da presidência de Juscelino Kubistchek (1956-1960) marcam uma importante
inflexão na história da política externa brasileira. Inicialmente manteve o paradigma da
aliança especial herdado de seu antecessor Café Filho 89 , ainda que, diferentemente deste,
associado a um volumoso programa de desenvolvimento e industrialização, elaborado para
promover a superação do subdesenvolvimento nacional. Em um discurso proferido para o
Senado norte-americano pouco antes de sua posse, JK deixou claro suas intenções: “... o
nosso governo seguirá normas políticas similares às dos Estados Unidos no que se refere à
situação política mundial...” (citado por PENNA FILHO, 2002, p. 191). O americanismo
como paradigma de política externa pressupunha, justamente, a ideia de que o engajamento
junto aos americanos teria como contrapartida o apoio às demandas desenvolvimentistas
brasileiras.
A importância, e também a urgência, de um projeto aos moldes do Plano de Metas90
está ligada aos graves problemas econômicos enfrentados pelo Brasil naqueles anos. A
economia brasileira apesar de passar por alguns processos industrializantes nos anos

88 Paulo Fagundes Vizentini encerra o capítulo dedicado ao governo Vargas da seguinte forma: “Apesar de as
contingências históricas externas e domésticas da primeira metade da década de 1950 levarem ao fracasso
relativo da diplomacia de Vargas, novos elementos e estratégias foram introduzidas, servindo de base para um
real salto qualitativo na década seguinte” (VISENTINI, 2013, p. 34).
89 Café Filho assumiu a presidência da República após o suicídio de Vargas. Em termos de política econômica,
por meio de seus dois Ministros da Fazenda, Eugênio Gudin e José Maria Whitaker, retomou o liberalismo e a
política de abertura ao capital estrangeiro, e assumiu posições pró Estados Unidos, ao ponto de defender os
interesses norte-americanos em detrimento dos brasileiros, como no caso da política atômica (SILVA, 2003, p.
47; CERVO & BUENO, 2011, p. 307; VISENTINI, 2013, p. 34). Este ultraliberalismo refletiu em sua política
externa ao retomar o paradigma da aliança especial, onde a alinhamento não se dava de modo negociado, como
nos anos Vargas, mas de modo automático e acrítico. O período Café Filho foi chamado de “hiato” por
Clodoaldo Bueno (CERVO & BUENO, 2011, p. 305-308), pois visto como uma espécie de interregno entre duas
diplomacias que buscaram negociar o alinhamento com os EUA, e de “retrocesso” por Vizentini (2008, p. 20)
justamente por se tratar de um retorno aos modelos adotados no período do governo Dutra.
90 O Plano de Metas fora elaborado com intensa participação e orientação de Lucas Lopes e Roberto Campos,
em conjunto com o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento
(CND). Também, envolveu a participação em seu desenvolvimento de institutos como o Instituto Superior de
Estudos Brasileiros (ISEB). Além disso, vale frisar que o plano marca um momento importante na história
econômica brasileira, visto se tratar de um avanço bastante grande em termos de planejamento estatal da
economia quando comparado aos programas de governos anteriores, pois baseado em audaciosos projetos e
objetivos quantitativos (ALMEIDA, 2004). Baseado em um “tripé” formado pelo capital público nacional,
responsável majoritariamente pelas obras de infraestrutura, pelas empresas privadas nacionais e pelo capital
internacional – americano e europeu, principalmente –, seja dos bancos estrangeiros ou das grandes empresas
multinacionais (especialmente aquelas de bens industrializados duráveis, com destaque para a indústria
automobilística), um programa como este previa gigantescos investimentos em distintos e diversos setores da
economia. Sobre os planos econômicos empreendidos ao longo do período republicano na história do Brasil ver
SILVA (2003), VÁRIOS AUTORES (2000), ALMEIDA (2004 e 2007), BARRIONUEVO FILHO (1997),
CERVO (1997) e VILLARINO (2012).
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1940/195091 era, ainda em 1955, fortemente dependente das exportações de café e do açúcar em 1956 o café representava mais de 65% das exportações brasileiras (ALMEIDA, 2007, p.
66). A partir de 1954 o preço do café despenca no mercado internacional, o que afeta
negativamente o saldo externo e as contas internas do Brasil, acendendo a luz vermelha dos
operadores nacionais. Diante desta situação, o Plano de Metas seria o responsável por iniciar
um ciclo de rápida industrialização a levar o Brasil ao almejado desenvolvimento - o lema “50
anos em 5” indicava, para além do aspecto emocional e propagandístico do projeto, o desejo
de velocidade no processo. Para levá-lo adiante seriam necessários gigantescos investimentos,
e o capital necessário para tanto deveria ser buscado no estrangeiro – e os EUA, vistos como
parceiros especiais do Brasil, deveriam ser a fonte. Pio Penna Filho é bastante claro sobre
isso92:
Colocando a política externa a serviço da superação do subdesenvolvimento JK
dará, inicialmente, atenção especial aos Estados Unidos com a pretensão que este lhe
auxilie decisivamente na promoção de seus planos (2002, p. 191).

Contudo, a partir de 1957/1958 substanciosas alterações de rumo operam sobre a
diplomacia de Kubistchek, que retoma a barganha nacionalista de Getúlio Vargas e
encaminha a política externa a um movimento de maior universalização, multilateralização e
pragmatismo, traçando, deste modo, os primeiros esboços do que viria a ser os fundamentos
de um novo paradigma. Afora o sucesso do Plano de Metas - o Produto Interno Bruto cresceu
a uma média de 8% ao ano e a renda per capta a 5% no período 1957-1961 (VÁRIOS
AUTORES, 2000, p. 91) – suas consequências negativas também contribuíram para
reorientação da política externa brasileira: a alta inflação, o grande endividamento externo e o
aumento no custo de vida exigiam uma expansão comercial mais intensa a fim de aumentar as
exportações para gerar divisas e para aliviar o déficit na balança de pagamentos; também,
abrir e conquistar novos mercados capazes de fornecer os capitais e insumos necessários para
a manutenção do projeto desenvolvimentista (SILVA, 2003, p. 48-50). A reeleição do
conservador Einsenhower em 1956, bem como o crescente antiamericanismo em toda a

91 Os projetos desenvolvimentistas do Brasil baseavam-se, até então, na ideia de uma industrialização de
substituição de importações (ISI), ou seja, na criação de um parque industrial capaz de fornecer produtos
manufaturados para o mercado brasileiro a fim de diminuir as importações e, como consequência, a evasão de
divisas diante da deterioração dos termos de troca. A ISI trouxe mudanças estruturais profundas na economia e
na sociedade brasileira, contudo, por se tratar de uma industrialização que visava substituir importações, a pauta
das exportações brasileiras permaneceu praticamente a mesma: produtos primários, destacando-se aqueles
tradicionais como o café e o açúcar.
92 Também Thomas Skidmore: “Desde o início, ele [JK] calculou que o êxito do impulso de industrialização
dependeria da estreita cooperação com o governo e com os investidores privados americanos” (2010, p. 211).
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América Latina também contribuíram para os novos ares e caminhos externos traçados pelo
governo Kubistchek (VIZENTINI, 2008, p. 21), dos quais a aproximação com a URSS, com a
Alemanha Oriental e com os outros países do bloco socialista era um dos seus aspectos, pois
serviria para contornar o problema das divisas, além oferecer mercados para o escoamento
dos produtos agrícolas brasileiros (BANDEIRA, 1989, p. 89) – além disso, abriria um novo
eixo para a diplomacia brasileira ampliando seu espaço de atuação.
Como vimos, o debate entre nacionalistas e os defensores do alinhamento vinha com
bastante intensidade desde os tempos de Vargas, e durante o governo JK não seria diferente,
afora o fato de que a diplomacia brasileira passava, cada vez mais, a assumir pública e
externamente um discurso mais crítico em relação aos EUA e ao próprio sistema da
Organização das Nações Unidas. O discurso de Oswaldo Aranha, embaixador brasileiro junto
a ONU, em 1957 na XII Sessão Ordinária da Assembleia Geral é exemplar quanto a isso – a
questão do subdesenvolvimento da América Latina é um dos temas centrais, bem como o
modo pela qual as instituições como o FMI e o Banco Mundial encaminham esta questão93.
Segundo Amado Cervo (1997, p. 09), este discurso inaugurou uma nova tendência no
pensamento diplomático brasileiro que, depois, seria melhor desenvolvida. Este discurso,
segue Cervo,
Deixava clara a percepção dos brasileiros de como os EUA no pós-guerra haviam
negligenciado a América Latina ... Reconhecia que a América Latina frustrou-se
igualmente ao apoiar em Breton Woods a criação das agências de fomento ...
Introduzia, pois, a visão Norte-Sul dos problemas internacionais em plena vigência
da política americana do containment e da massive retaliation... mas [também]
traduzia sua fé nos organismos internacionais e no multilateralismo como agente e
métodos indutores de mudanças (CERVO, 2007, p. 09).

Mas é somente a partir de 1958, após o lançamento da Operação Pan-Americana94
(OPA), que a atuação internacional do Brasil de Kubistchek alterou de fato os seus rumos, e a
barganha nacionalista torna-se então o fundamento da diplomacia de Kubistchek. Segundo
Eiiti Sato (1998), data deste ano o início do processo que culminou no abandono do
“paradigma Rio Branco” com a Política Externa Independente dos governos de Jânio Quadros
e João Goulart. Convém destacar que neste momento de inflexão, alguns passos mais largos
93 O discurso em questão pode ser lido na íntegra em CORRÊA, Luis Felipe de Seixas (org.). O Brasil nas
Nações Unidas: 1946-2006. Brasília: FUNAG, 2007, p. 119-122. Para agora, destacamos o seguinte trecho: “No
caso do Banco Internacional, é necessário inverter os termos do binômio, dando- se ao desenvolvimento a
prioridade até agora concedida à recuperação e, no do Fundo Monetário Internacional, restabelecer os objetivos
de dirimir as dificuldades de balanço de pagamento, originadas de desvalorizações monetárias competitivas, de
supervalorizações cambiais e de inflações internas” (citado em CORRÊA, 2007, p. 121).
94 Mais sobre isso ver no Capítulo I a seção “O Paradigma da Autonomia”.
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serão dados em direção a uma diplomacia mais diversificada, quantitativamente e
qualitativamente, em termos de parcerias internacionais; para além do multilateralismo da
OPA, o universalismo ganha forma e substância.
O retorno da Europa e do Japão ao centro do sistema capitalista internacional 95 abriu
novas oportunidades, pois os países europeus consubstanciaram-se em grandes mercados
aptos a exportar os capitais necessários para os projetos de desenvolvimento brasileiros, além
de grandes consumidores dos produtos primários exportados pelo Brasil, em especial o café, o
açúcar e o cacau. Henrique Altemani de Oliveira nos lembra que a economia europeia, assim
como a japonesa, abriram uma “alternativa ao relacionamento que o país mantinha com os
Estados Unidos” (2005, p. 78). Destaque para a Alemanha Ocidental que, inclusive, ao
expandir significativamente seus investimentos no Brasil, acabou por influenciar as
companhias americanas a instalarem também suas fábricas no país, pois receosas de perder
um mercado como o brasileiro (BANDEIRA, 2011, p. 165). Também, o movimento Terceiro
Mundista que, a partir da Conferência de Bandung em 1955, ganhava forma e consistência,
bem como o processo de descolonização da África e da Ásia que trazia novas questões e
atores com os quais o Brasil teria que lidar. O espírito ensejado pela Conferência de 1955
enfraqueceu a bipolaridade da Guerra Fria, assim como permitiu que fossem forjadas novas
identidades internacionais a questionar o sistema internacional ainda muito centrado na
Europa e nos países do Norte (KOCHER, 2004, p. 02-06) – bem ao novo estilo que, no Brasil,
começava a se desenhar.
O maior entendimento entre os EUA e a URSS no âmbito da Coexistência Pacífica 96 a
partir de 1956, inclusive culminando na visita de Nikita Kruschev aos Estados Unidos em
95 Foram vários os motivos que levaram a Europa à rápida recuperação econômica. Sem dúvida, o Plano
Marshall, com sua injeção de milhares de dólares americanos no mercado europeu, contribuiu. Contudo, muitos
estudiosos alertam para o fato de que não se deve inflacionar o peso deste plano no processo de recuperação
europeu. No caso da Alemanha, por exemplo, Moniz Bandeira (2011) nos lembra que a alta produtividade do
operário, além da cultura do trabalho e do know how industrial alemão foram fatores determinantes - tese
compartilhada também por KITCHEN (2013, p. 449-450). Esta mesma concepção, mas agora em termos
europeus, é defendida por JUDT (2008, p. 331- 360) que ainda acrescenta fatores como a expansão do comércio
exterior, a urbanização, o êxodo rural, o boom demográfico e o planejamento estatal, ainda que este último seja,
para o autor, algo difícil de medir. Dentro de uma perspectiva de viés mais econômico, FRIEDEN (2008, p. 319323) entende que a normalização econômica a partir da criação de um sistema internacional de corte liberal,
como aquele definido em Bretton Woods, teve papel de destaque. O autor também atribui importância para a
recuperação europeia ao estabelecimento do Estado de bem-estar-social, ponto este corroborado também por
MAZOWER (2001, p. 282-297).
96 O termo vem do famoso discurso proferido por Kruschev em 1956: “Só há dois caminhos possíveis - a
coexistência pacífica ou a mais destrutiva guerra da história. Não há um terceiro caminho” (citado por LOWE,
2011, p. 148). O termo indica uma ordem internacional um pouco mais flexível, visto que vislumbrava a
possibilidade de um sistema internacional onde EUA e URSS partilham a hegemonia, cada uma em suas
respectivas áreas de influência. José Flávio Saraiva (2001, p. 37-41) chama a atenção para que não se confunda a
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1959, foi outro fator externo que contribuiu para ampliar o espaço de negociação
internacional do Brasil durante o governo Kubistchek. Sendo uma espécie de ponte entre a
confrontação do pós-guerra e a distensão (detente) da década de 1970, a Coexistência Pacífica
promoveu um degelo nas relações Leste/Oeste que favorecia uma maior aproximação
brasileira com os países da linhada da Cortina de Ferro. Além disso, a alteração no padrão da
política econômica e internacional implementada por Kruschev a partir de 1955, passando
então a priorizar a indústria leve, e no plano externo permitir uma maior “flexibilidade” no
padrão de condução do modelo socialista, trouxe resultados positivos: o consumo, os salários,
o padrão de vida aumentaram significativamente 97 . Assim, em meados da década 1950, a
Europa Oriental passou a vislumbrar para si “um futuro glorioso” (MAZOWER, 2001, p. 273)
– portanto, um novo mercado que não poderia ser desprezado pelo Brasil.
Segundo Rodrigo Pato Sá Motta, nos anos Kubistchek foram intensos os debates a
respeito da retomada das relações comerciais e diplomáticas com a URSS, e
Dada a polêmica criada e querendo evitar entrar em choque com os setores (dentro e
fora do Estado) que se opunham ao reatamento diplomático, Kubistchek encontrou
uma solução de compromissos. Decidiu estreitar relações comerciais com a URSS e
para isso foi enviada a Moscou, em fins de 1959, missão econômica que assinou
acordos comerciais com aquele país. Porém, resolveu-se adiar o conflito com os
setores à direita para o futuro, ao postergar a questão do restabelecimento de laços
diplomáticos propriamente ditos98 (2007, p. 238-239).

Coexistência Pacífica com a detente, isso porque “A Guerra Fria que arrefeceu na segunda metade da década de
1950... não foi propriamente a ideológica...” (2001, p. 38). Para Maurice Vaïsse (2013, p. 69-96) dois foram os
fatores determinantes para o surgimento da Coexistência Pacífica: 1) o equilíbrio do terror diante da
possibilidade da destruição do planeta pelo poder de fogo acumulado pelas duas superpotências e 2) a ascensão
do Terceiro Mundo a perturbar a lógica bipolar a partir da recuso dos países deste “bloco” em se alinhar
automaticamente com qualquer uma das superpotências e seus respectivos blocos. Para Saraiva (2001, p. 37-41)
foram seis: 1) o retorno econômico e político da Europa Ocidental; 2) a flexibilização intra-imperial; 3) inicio da
desintegração do bloco comunista; 4) descolonização da África e da Ásia; 5) novas visões que, principalmente na
América Latina, surgiam a respeito das relações internacionais - no Brasil destaque-se a PEI; 6) o declínio das
armas nucleares na conformação da balança do poder mundial.
97 Kruschev, “um crente na reforma e na coexistência pacífica” (HOBSBAWM, 1995, p. 239), levou à Europa
Oriental uma série de reformas. As fortes críticas direcionadas ao modelo stalinista, mais o alto grau de
insatisfação popular diante das reformas socializantes e fortemente centralizadoras dos finais dos 1940 e início
dos 1950, resultaram, em termos econômicos, numa política de aumento de salários e em investimentos na
indústria civil de bens de consumo. Segundo Jeffry Frieden (2008, p. 344-352) os resultados vieram rápido: os
salários na Cortina de Ferro subiram de 30 a 60% no período 1953-1957, e nos anos seguintes o “crescimento
econômico continuava grande e provocou uma melhora nas condições da cidade e do campo. A população
conseguia comprar bens de consumo além da necessidade básica...” (2008, p. 349). Em termos de política
externa, o ar “liberalizante” deve ser analisado com cautela. Por um lado, Kruschev aceitou a perspectiva do
“vários caminhos para o socialismo” e se aproximou da Iugoslávia e de Tito; por outro, assumia posturas
fortemente intervencionistas como no caso da Hungria em 1956. Sobre isso ver MAZOWER (2001, p. 269-273)
e JUDT (2008, p. 317-330).
98 Em nota de pé de página (nota 11 na pg. 239), o autor cita uma pesquisa encomendada pelo United States
Information Service (USIS) que traz os seguintes dados para o ano de 1959: cerca de 40% dos brasileiros eram
contrários ao reatamento com a União Soviética, sendo os favoráveis algo em torno de 35%.
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A missão à União Soviética citada por Motta fora chefiada pelo embaixador Eduardo Penna
Barbosa, e resultou na assinatura, em dezembro de 1959, dos Termos de Entendimento entre a
Missão Comercial Brasileira e a Delegação Comercial Soviética sobre os Problemas de
Comércio e Pagamentos99. Termos e acordos como este foram também assinados com outros
países da Cortina de Ferro e atestam um movimento mais intenso em direção a uma política
externa mais universalista – em 1958 foram negociados ajustes com a RDA, Romênia e
Iugoslávia 100 ; em 1960 foram negociados acordos com a Polônia, com a URSS e com a
Tchecoslováquia, sendo que neste último, a missão diplomática em Praga fora elevada a
condição de Embaixada101 - algo bastante surpreendente em se tratando de um país socialista.
As discussões mais intensas a respeito de tais acordos e ajustes vinham desde 1956 e
se alongam pelo ano de 1957. De qualquer maneira, atestam o grande interesse do Brasil em
ampliar sua área de atuação internacional, incluindo aí o bloco socialista, região ainda pouco
relevante dentro das prioridades diplomáticas brasileiras. Em 1958, o governo Kubistchek
assinou vários acordos de ajuste comercial e de pagamentos interbancários com aqueles países
com os quais o Brasil ainda não mantinha relações diplomáticas, como o caso da República
Democrática Alemã e da maioria dos países localizados na linha da Cortina de Ferro, pois não
poderia assumir compromissos oficiais102.
Em 1955 o embaixador brasileiro Edmundo Barbosa da Silva, chefe do Departamento
Econômico do Itamaraty, se encontra na Argentina com Fritz Hartmann, chefe de uma missão
comercial germano-oriental em Buenos Aires. Nesse encontro conversam sobre o início das
discussões a respeito do reatamento das relações comercais entre os dois países. Segundo
Moniz Bandeira (2011, p. 177) o interesse da RDA ia além do desejo de importar café e
outros produtos primários; interessava também ao país socialista a exportação de máquinas,
equipamentos e instalações industriais. Mas tais negociações, neste contexto, seguem a passos
lentos. Vale destacar que neste mesmo ano a Alemanha Ocidental proclamou a doutrina
Hallstein, e com ela a tensão cresceu no relacionamento entre as duas Alemanhas.
Desde que assumiu a chancelaria da República Federal da Alemanha em 1949, Konrad
Adenauer sempre se recusou a reconhecer a República Democrática Alemã como um Estado
soberano, pois enxergava a Alemanha Federal como a única e legítima sucessora do antigo

99 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1960, p. 142.
100 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1958, p. 182-201.
101 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1960, p. 30 e 140-143.
102 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1958, p. 189-201.
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Reich, e, dentro desta perspectiva, caberia exclusivamente a RFA o direito de representar todo
o povo alemão103 (BANDEIRA, 2000, p. 122-123). Essa atitude ganhou forma e contorno
ideológico, além de uma formulação diplomática, quando Walter Hallstein, secretário de
Estado para assuntos estrangeiros, formulou os fundamentos da doutrina que levaria seu
nome. Segundo esta, o reconhecimento diplomático da Alemanha Oriental por qualquer país
seria considerado um ato de agressão a RFA e, por isso, resultaria no automático rompimento
das relações diplomáticas da Alemanha com este país. A ideia sugerida por Hallstein e
Adenauer era isolar política e diplomaticamente a Alemanha Oriental a fim de torná-la, senão
inviável, pelo menos ilegítima.
Como vimos, a importância dos capitais e investimentos oriundos da Alemanha
Ocidental crescia vertiginosamente a ponto de rivalizarem com os americanos. Assim, a RFA
se tornava cada vez mais estratégica para os planos brasileiros voltados para desenvolvimento.
Deste modo, sem querer ferir os pressupostos da doutrina Hallstein e, com isso, minar as
excelentes relações teuto-brasileiras, mas ainda querendo estabelecer intercâmbios comerciais
com a Alemanha Oriental, o ministro Barbosa da Silva entrou em contato com o embaixador
alemão Fritz Öllers anunciando as intenções brasileiras, e o diplomata em resposta “pediu que
o governo brasileiro não permitisse ... a abertura de uma representação da antiga Sowjetische
Besatzungszone em seu território, com o que Barbosa concordou” (BANDEIRA, 2011, p.
178).
De qualquer modo, em maio de 1956 uma delegação comercial da República
Democrática Alemã aportou no Brasil para negociar um acordo a fim de consolidar e
regulamentar o comércio entre os países. Depois de muitos debates104, o ajuste interbancário
foi assinado em setembro de 1958 entre o Banco do Brasil e o Deutsche Notenbank105. O
acordo firmado justamente neste ano, se insere claramente no novo rumo assumido pela
diplomacia brasileira, e se enquadra, também, tanto nas demandas desenvolvimentistas do
governo JK quanto nas necessidades geradas pela queda do preço e das exportações do café.
O Relatório do Ministério das Relações Exteriores de 1958 anunciava a importância do ajuste:

103 Por isso, Adenauer não utilizava nos documentos oficiais o nome da República Democrática Alemã,
optando, ao invés, pelo termo “zona de ocupação soviética”. Sobre a política externa da Alemanha Federal, ver
BANDEIRA (2000 e 2009), SOARES (2000), TREIN (1987) e LOHBAUER (1999 e 2000).
104 Segundo BANDEIRA (2011, p. 178), a questão das formas de pagamento, assim como se o acordo deveria
ser assinado de modo bilateral ou multilateral (com todo o bloco soviético) eram os pontos centrais dos debates e
das discussões.
105 O acordo foi assinado por Georg Kulessa, representante do Deutsche Notenbank, e Sebastião Paes Almeida,
por parte do Banco do Brasil.
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Por ser a República Democrática Alemã importante consumidor de café, além de
oferecer uma gama de exportação altamente interessante para o Brasil, em especial
no setor industrial, justifica-se plenamente a negociação de ato especial que
disciplinasse o comércio direto e os pagamentos recíprocos entre as duas partes (p.
195).

Além disso, o crescimento econômico a industrial da Alemanha Oriental acrescentava, na
opinião dos operadores da política externa, um elemento a mais na barganha internacional. No
mesmo relatório, o Itamaraty afirmava que
Dada a estrutura industrial da República Democrática Alemã, a que deve lhe
permitir competir com países europeus de maior tradição no intercâmbio com o
Brasil, é de se esperar que o comércio entre as duas áreas venha a cifrar-se por
importantes totais (p. 196).

De fato as cifras cresceram. Segundo dados extraídos do Anuário Estatístico do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a corrente de comércio com a
Alemanha Oriental cresceu de US$ 1,612 milhão em 1958 para U$ 5,204 milhões em 1959106.
O assunto não passou desapercebido pela imprensa. Em artigo datado do dia 09 de agosto 107,
o jornal O Estado de São Paulo afirmava que as reformas implementadas pela RDA a partir de
1953, o chamado neues kurs 108 , ensejou o crescimento da produção industrial e a
modernização fabril e, como consequência, a diferença entre o padrão de vida entre as duas
Alemanha diminuía. Concluía o artigo que era absolutamente recomendável o incremento
comercial entre os dois países, pois ofereceria grandes oportunidades de “trocar café, algodão
e cacau contra produtos químicos e equipamentos industriais (...)”.
Em 1959 começou a funcionar um escritório comercial da Alemanha Oriental no Rio
de Janeiro com a função de gerenciar os interesses das empresas germano-orientais no Brasil,
e servir de ponte para as empresas brasileiras que se interessavam pelo mercado alemão. Da
106 O crescimento em relação ao total da corrente comercial brasileira naqueles anos cresceu de 0,06%, em
1958, para 0,20% em 1959.
107 Relações Comerciais com a Alemanha Oriental, O Estado de São Paulo, 09/08/1958, p. 16.
108 O “novo curso” foi, grosso modo, a variável germano-oriental das reformas implementadas por Kruschev na
União Soviética. Lançado por Walter Ulbricht em 1953, o “novo curso” fora um programa adotado pelo SED
voltado para a melhoraria do padrão de vida do povo alemão, bastante insatisfeito como a grande revolta de
junho de 1953 demonstrara. Em termos práticos significou maiores investimentos nas indústrias de consumo, o
aumento das pensões de idosos e viúvas, a construção de casas e de jardins de infância, redução do preço da
gasolina e dos produtos alimentícios - ver KITCHEN (2013, p. 477-482). Apesar dos constantes anúncios da
imprensa, da diplomacia brasileira e, principalmente, das autoridades germano-orientais, a respeito das melhoras
na economia e no padrão de vida da RDA, é preciso salientar que a situação era um pouco diferente: havia ainda
graves problemas estruturais, a ineficiente burocracia prejudicava muito a produtividade e os planos bastante
irrealistas tinham que ser, muitas vezes abandonados no meio do caminho - ver FULBROOK (2012, p. 249-251
e 2009, p. 159-166). De qualquer modo, existiam grandes oportunidades de incremento comercial, pois até então
o comércio entre os dois países fora praticamente insignificante.
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parte do Brasil, as maiores preocupações giravam em torno da exportação do café 109, e da
importação de insumos para o desenvolvimento industrial e a expansão agrícola. Um estudo
feito pela Legação brasileira em Praga sobre a evolução do consumo de café na RDA atesta
que nossa diplomacia estava atenta a esta questão 110 . No dia 28 de abril de 1959, os
representantes comercias da RDA, os senhores Kurt Ulrich e Alfred Moeller, em discurso
proferida para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, alegavam desejar importar
café brasileiro no valor de US$ 100 milhões a serem trocados por produtos químicos,
máquinas e instalações industriais

111

; lembravam que o limite imposto pela ajuste

interbancário de US$ 2 milhões era irrisório e que as possibilidades de intercâmbio entre os
dois países eram diversas112.
É interessante notar que um ano depois de assinado o ajuste interbancário entre o
Banco do Brasil e Deutsche Notenbank, este já se tornara limitado. O acordo de 1958
estabelecia um valor de US$ 2 milhões de crédito técnico a ser usado no comércio entre os
dois países, mas já no ano seguinte Kurt Ulrich pedia que se estudasse a proposta de aumentálo para US$ 5 milhões. O representante comercial alemão argumentava que grandes acordos
comerciais tinham sido firmados, e que existiam várias operações em curso que favoreceriam
sobremaneira o IBC, a FARESP e a Fábrica Nacional de Motores (FNM), operações que
juntas superariam o valor de US$ 8 milhões; além disso, Ulrich arguia que a RDA deseja
importar mais café, mas receava que, tendo ultrapassado o limite previsto pelo ajuste, suas
contas ficassem prejudicadas113. Apesar das dificuldades que pudessem aparecer, o comércio
de café fora incrementado. Em 1960 o IBC participava pela primeira vez da Feira de Leipzig
com o intuito de ampliar ainda mais suas atividades 114 e estabelecer comércio com todas as
nações, bem ao estilo dos novos rumos mais universalistas da diplomacia brasileira.

109 A preocupação com o preço do café e com as exportações deste produto eram tão grandes, que o Brasil
convocou uma Conferência Internacional do Café no Rio de Janeiro em 1958. Desta saiu o Convênio
Constitutivo da Organização Internacional do Café e a Comissão Preparatória da Organização internacional do
Café. Sobre isso ver CERVO & BUENO (2011: 321). Convém destacar ainda que em 1960 o café representava
cerca de 56% de nossas exportações (ALMEIDA, 2007: 66). Sobre a “diplomacia do café” e a “diplomacia da
promoção da exportação” ver ALMEIDA (2001: 551-578).
110 Anexo à Carta Telegrama (CT-95) de 17/06/1959, AHMRE, Brasília, 842.31 (81b)(00).
111 Importação de Café, O Estado de São Paulo, 29/04/1959, p. 11.
112 Relações Comerciais do Brasil com a Alemanha Oriental, O Estado de São Paulo, 29/04/1959, p. 18.
113 AHMRE, Brasília, DEA/842.31(81b)(42).
114 Participação na Feira de Leipizig, O Estado de São Paulo, 12/02/1960, p. 19. Convém destacar que a Feira
de Leipzig era a mais importante de toda a Alemanha Oriental e, talvez, do Leste Europeu. Assim, era porta de
entrada certa para o mercado germano-oriental e, também, para o mercado da Europa Oriental. Esta participação
rendeu frutos positivos e vários contatos com autoridades da RDA, ver em O Café na Alemanha Oriental, O
Estado de São Paulo, 20/03/1960, p. 35.
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As “tendências favoráveis115” ao comércio entre o Brasil e a RDA anunciavam um
futuro promissor também para o desenvolvimento industrial brasileiro. Em setembro de 1959
chegava uma delegação vinda da Alemanha Oriental para negociar um acordo entre o Banco
Nacional de Desenvolvimento (BNDE) e a RDA. Roberto Campos, então presidente do
BNDE, lembrava que o “Brasil procura no momento, diversificar suas frentes de
abastecimento de bens de produção para a indústria nacional, por isso estamos negociando
com os países do Leste europeu” e, diante das dificuldades econômicas a corroer as divisas
brasileiras, um “acordo na base da permuta de mercadorias, interessa grandemente o nosso
país116”. Muitas máquinas, tratores, guindastes, além de adubos e diversos produtos químicos
foram importados pelo Brasil - as importações cresceram de US$ 0,504 milhão para US$
1,141 em 1959 e US$ 9,733 milhões em 1960117.
Gráfico I: Comércio Brasil – RDA
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Fonte: Anuário Estatístico do IBGE

Apesar do otimismo e dos dados positivos sempre anunciados, havia uma série de
questões que se colocava nas relações Brasil/RDA. Os limites impostos pela doutrina

115 Tendências Favoráveis, O Estado de São Paulo, 15/08/1959, p. 19. Neste artigo, Kurt Rietz, diretor da
Deutsch Genusmitel Import/Export anunciava: “A RDA espera que o Brasil continue mandando o seu café para
que em contrapartida a RDA possa mandar seus produtos para o Brasil”. O alemão esperava, com isso, poder
diminuir o preço do café a ser vendido para o povo da RDA.
116 Intercâmbio com a Alemanha Oriental, O Estado de São Paulo, 21/07/1959, p. 6.
117 Anuário Estatístico do IBGE.
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Hallstein associados ao estreito relacionamento Brasil/RFA era um deles. O escritório
comercial aberto em 1959 no Rio de Janeiro não tinha nenhum tipo de status oficial, isto
porque “Ao Brasil certamente não convinha tomar qualquer atitude que pudesse prejudicar
seu excelente relacionamento com a RFA” (BANDEIRA, 2011, p. 179-180). Destaque-se que
as autoridades da República Federal da Alemanha preocupavam-se, cada vez mais, com a
maior imersão dos países do Leste europeu, em especial da Alemanha Oriental, na América
Latina e no Brasil. Havia um forte receio de que alguns deles pudessem vir a reconhecer
oficialmente a RDA – então a RFA teria que romper laços para fazer cumprir a doutrina
Hallstein –, e a este receio somava-se o medo de ver seu volumoso comércio com o Brasil
prejudicado118.
Outro problema visto pelas autoridades brasileiras eram as reexportações do café
brasileiro que pudessem ser feitas pela RDA. Esta era uma questão muito cara aos
exportadores brasileiros, pois a prática da reexportação significava a venda de produtos
brasileiros comercializada por um terceiro país, o que acarretaria a perda de mercados para os
exportadores brasileiros – justamente em um momento em que o Brasil necessitava ampliar
suas vendas ao estrangeiro. Ao discutir a viabilidade do aumento para US$ 5 milhões do
crédito técnico previsto pelo ajuste de 1958, Paulo Amélio do Nascimento, segundo secretário
do Itamaraty, recomendava negar o pedido de Kurt Ulrich. Alegava para isso justamente o
perigo de reexportação, além do fato de que o aumento poderia interferir no funcionamento do
ajuste que há pouco tinha sido definido, o que não seria desejável119. As reexportações do café
eram um problema constante e exigia de nossa diplomacia comercial uma atenção especial.
No caso específico da Alemanha Oriental, a variação das exportações de café entre os anos
1959 e 1960 podia ser indícios desta prática – enquanto as exportações para a RDA aumentara
de 80 para 155 milhares de sacas (período janeiro-julho), nos outros países localizados na
linha da Cortina de Ferro elas diminuíram consideravelmente120. Este gigantesco incremento
das exportações de café em 1960 impactaram pesadamente na balança comercial Brasil/RDA:
a corrente de comércio cresceu de US$ 5,204 milhões em 1959 para US$ 22,161 milhões em
1960.
118 Alguns Problemas na Relação Teuto-Brasileira, O Estado de São Paulo¸ 24/03/1959, p. 2.
119 AHMRE, Brasília, DEA/842.31(81b)(42).
120 Importação Cafeeira dos Países Situados atrás da Cortina de Ferro, O Estado de São Paulo, 12/11/1960, p.
18. Ainda existia mais uma questão que muito incomodava as autoridades brasileiras: o controle estatal e as altas
taxas impostas pelos governos comunistas sobre o comércio do café. Roberto de Oliveira, representante
brasileiro no Comitê III do GATT de outubro de 1959, fez um apelo à redução das taxas para que o consumo
deste produto pudesse ser elevado naqueles países. Ver em FARIAS, Rogério de Souza (org.). A Palavra do
Brasil no Sistema Multilateral de Comércio. Brasília: FUNAG, 2013.
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De qualquer forma, afora os problemas existentes, a aproximação do Brasil com a
Alemanha Oriental e com os outros países socialistas daquele continente nos anos
Kubistchek, respondia de modo adequado às demandas do movimento mais universalista
adotado pela diplomacia brasileira. Apesar disso, as relações do Brasil com a Europa Oriental
foram mantidas principalmente no nível comercial, e fundamentadas dentro da perspectiva da
barganha nacionalista. Como bem colocou Paulo Fagundes Vizentini, “JK buscou expandir a
barganha para a área socialista e terceiro mundista, mas de forma extremamente acanhada”
(2008, p. 22). Convém lembrar que a política externa de Juscelino Kubistchek, oscilou entre a
“gestação de formulações e posições de independência em meio a reafirmação de posições de
dependência” (Gerson Moura citado por PINHEIRO, 2004, p. 32). A recusa no reatamento de
relações oficiais com a União Soviética, no mesmo contexto em que o Brasil reconhecia
inúmeros países de independência recente121 (mas desde que as antigas metrópoles estivessem
de acordo), atestam esta ambiguidade.
No meio do caminho entre os paradigmas da autonomia e da aliança especial, a
política externa de Juscelino Kubistchek foi, a sua maneira, uma inflexão que reorientou os
rumos da inserção brasileira no cenário internacional. Clodoaldo Bueno (CERVO; BUENO,
2011, p. 328) afirma que foi no governo de JK onde “Assentaram-se as bases da posterior
Política Externa Independente e balizou-se o início da história contemporânea da diplomacia
brasileira”. Uma inserção internacional mais nacionalista e atrelada à lógica do
desenvolvimento nacional, uma atuação externa mais multilateral e universalista atestavam
que a política externa brasileira adotara um novo rumo, mas destaque-se que este novo rumo
ainda estava atrelado ao velho paradigma americanista pois pretendia com esses mecanismos
atrair os EUA para os problemas do subdesenvolvimento. Deste modo, “a PEI representa uma
ruptura no processo de definição da política externa brasileira” (OLIVEIRA, 2005, p. 74), e
com ela, para ficar com as palavras de Letícia Pinheiro, “nasce um novo paradigma” (2004, p.
33).

121 Outro ponto importante da política externa de JK foi a adoção do principio da autodeterminação dos povos,
contudo, como colocou Clodoaldo Bueno, apesar da “adoção do princípio da autodeterminação, a política
exterior de JK não assumiu uma atitude de veemente condenação do colonialismo” (CERVO; BUENO, 2011, p.
323).
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Uma Nova Aproximação: a Política Externa Independente
O início da década de 1960 é particularmente interessante para as relações do Brasil
com a Alemanha Oriental e com Europa socialista. Sem dúvidas houve uma grande
aproximação, o que fica evidente pelo reestabelecimento de relações diplomáticas com a
maioria dos países do bloco soviético já no ano de 1961, fato que indica uma alteração no
modo de relacionamento, pois a aproximação da década anterior se deu apenas pela via do
comércio. Oficializadas as trocas de representações oficiais, acordos de comércio e
pagamento de e intercâmbios culturais e científicos puderam ser assinados. Com isso, o Brasil
buscou instrumentalizar aqueles mercados de modo a colocá-lo a serviço dos seus interesses
nacionais e internacionais. A exceção no que se refere às trocas de representações oficiais,
como não poderia deixar de ser, foi a República Democrática Alemã, em virtude da doutrina
Hallstein definida alguns anos antes. Entretanto, as relações comerciais Brasil/RDA seguiram
o mesmo curso e dinâmica daquelas estabelecidas com os países oficialmente reconhecidos –
em alguns casos o intercâmbio do Brasil com a RDA foi, inclusive, mais intenso.
Entre março e abril de 1961 o Brasil restabeleceu relações diplomáticas com a Hungria
e a Romênia, e estabeleceu representações oficiais com a Bulgária e Albânia. Ainda nesse
mesmo mês de março foram eliminadas as restrições de viagens para os países localizados na
linha da Cortina de Ferro122. Em dezembro, por troca de notas entre ministro das relações
exteriores do Brasil e o chefe da delegação comercial soviética do Rio de Janeiro, Victor
Asov, e depois de anos de debate, foram finalmente oficializadas as relações com a União
Soviética. Antes disso, ainda em setembro, fora criada a Secretaria Adjunta para Assuntos da
Europa Oriental e Ásia (Lei n. 3917 de 14/07/1961) a fim de dinamizar e aprofundar o
intercâmbio com essas regiões que, até então, muito pouco representavam para as relações
internacionais do Brasil. De acordo com o Relatório Anual do Ministério das Relações
Exteriores, uma relação mais íntima e profunda com os países alinhados ao bloco soviético
trariam novas experiências das quais não se poderia prever o desfecho, contudo,
tais países apresentam maior interesse para o Brasil, sobretudo quando este, sem
negar sua tradicional concepção democrática da vida internacional, que se aproxima
mais estreitamente do bloco ocidental, procura afirmar sua própria política exterior
como um fator de equilíbrio e ponderação (...) Ao mesmo tempo, representam esses
países um atraente mercado de exportação e importação ainda não plenamente
atingido pelo economia brasileira, por obstáculos criados, já pela novidade que
alguns de seus membros constituem para o Brasil (...), já pelas dissimilitudes
122 O Estado de São Paulo, 15/03/1961, p. 40. Também, convém destacar, uma vez eliminada as restrições, as
agências de viagem podiam propagandear pacotes que incluíam a Europa socialista em seus roteiros turísticos,
sobre isso ver propaganda da “Polvani Travel Agency” em O Estado de São Paulo, 23/04/1961, p. 26.
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estruturais das economias em presença, uma baseada na filosofia da livre empresa, a
outra centralmente planificada123.

O texto deixa claro que o isolamento brasileiro em relação àqueles países por longos
anos, bem como as diferenças em suas sociedades e regimes políticos, foram fatores até então
limitantes de uma relação mais próxima e produtiva. Contudo, é também evidente que o
Brasil estava disposto a superá-los. O que explica esta atitude mais arrojada da diplomacia
brasileira no que tange o relacionamento com os países da Europa socialista é a formulação e
a aplicação de um novo padrão de inserção internacional, a saber: a Política Externa
Independente.
Os fundamentos desta nova forma de política externa, como dito anteriormente, já
vinham sendo “insinuados” por Getúlio Vargas e “esboçados” por Juscelino Kubistchek124
(BANDEIRA, 1989, p. 54). Todavia, ainda que esses dois presidentes tenham flertado com a
Europa socialista, eles não chegaram a ultrapassar os limites impostos pelo caráter Ocidental
da diplomacia brasileira. Assim, é com a eleição de Jânio Quadros (1961) e a chancelaria de
Afonso Arinos125, bem como com o governo de João Goulart (1961-1963) e a atuação de seus
ministros das relações exteriores San Tiago Dantas126 e Araújo Castro127, que a PEI ganhou
sua formulação teórica e, por isso mesmo, acabou por se converter em um novo paradigma de
inserção internacional do Brasil (PINHEIRO, 2000 e 2004; SATO, 1998; SILVA, 1995;
LIMA, 1994).

123 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1961, p. 49-50.
124 Dentro desta mesma perspectiva, Alexandra de Mello Silva (1995, p. 110) afirma que a PEI possuía
“elementos que já eram, então, percebidos como parte do acervo diplomático brasileiro”.
125 Afonso Arinos fora em seu tempo um político e intelectual de bastante prestígio. Estudou direito na
Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, trabalhou como jornalista e assessor jurídico do Banco do Brasil.
Participou ativamente da vida política brasileira e foi um dos redatores do manifesto que lançou a União
Democrática Nacional (UDN) em 1945. Para além da PEI, seu nome é sempre lembrado pela Lei Afonso Arinos
que, aprovada e promulgada em 1951, passou a proibir a discriminação racial. Mais sobre Afonso Arinos ver
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/afonso_arinos, acesso dia 26/09/2015.
126 San Tiago Dantas nasceu no Rio de Janeiro em 1911. Estudou direito na Faculdade Nacional de Direito. Foi
membro da Ação Integralista Brasileira (AIB) e do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Trabalhou em vários
órgãos de diferentes governos ao longo da década de 1940 e 1950, foi assessor pessoal de Vargas e deputado
federal por Minas Gerais. Sua carreira diplomática esteve sempre associada às ideias da Política Externa
Independente.
Mais
sobre
San
Tiago
Dantas
ver
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/biografias/san_tiago_dantas, acesso dia 26/09/2015.
127 João Augusto de Araújo Castro nasceu em 1919 e também se formou em direito. Teve longa carreira
diplomática, tendo sido lotado em Porto Rico, Miami, Nova York e na missão permanente junto a ONU. Teve
papel importante na formulação da OPA e da PEI, e se notabilizou por defender a política dos “três Ds”:
desenvolvimento,
desarmamento
e
descolonização.
Mais
sobre
Araújo
Castro
ver
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/biografias/araujo_castro, acesso dia 26/09/2015.
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Em mensagem enviada ao Congresso Nacional no dia 20 de março de 1961, Jânio
Quadros elenca 15 pontos que sintetizavam a política externa que propunha adotar. Nesta, ele
deixava claro suas intenções em adotar um novo padrão de inserção internacional para o
Brasil. Os pontos listados foram: 1) respeito aos compromissos e à posição tradicional do
Brasil no mundo livre; 2) ampliação dos contatos com todos os países, inclusive os
socialistas; 3) contribuição constante e objetiva a redução das tensões internacionais; 4)
expansão do comércio externo brasileiro; 5) apoio decidido ao anticolonialismo; 6) luta contra
o subdesenvolvimento econômico; 7) incremento das relações com a Europa, em todos os
planos; 8) reconhecimento e atribuição da devida importância aos interesses e aspirações
comuns ao Brasil e às nações da África e da Ásia; 9) estabelecimento e estreitamento de
relações com os Estados africanos; 10) fidelidade ao sistema interamericano; 11) continuidade
e intensificação da Operação Pan-Americana; 12) apoio constante ao programa de Associação
do Livre Comércio Latino-Americano; 13) a mais íntima e completa cooperação com as
repúblicas irmãs da América Latina, em todos os planos; 14) relações de sincera colaboração
com os Estados Unidos, em defesa do progresso democrático e social das Américas; 15) apoio
decidido e ativo à Organização das Nações Unidas para que ela constitua a garantia efetiva e
incontestável da paz internacional e da justiça econômica128.
Os objetivos da Política Externa Independente estavam diretamente conectados às
demandas do desenvolvimento econômico e industrial do Brasil, assim como ao desejo de
uma maior autonomia e projeção nos assuntos internacionais. Em seu discurso de posse como
chanceler no dia 1º de fevereiro, Afonso Arinos deixou tudo isso muito evidente quando
declarou:
A soberania de um Estado jovem como o Brasil não se limita, hoje, à sua exclusão
da influência política de outra autoridade, especialmente de outro Estado, senão que
significa a preocupação do Estado com o desenvolvimento nacional, estimulando as
forças econômicas, culturais e sociais internas, e afastando ou neutralizando as
influências externas que se oponham a tal desenvolvimento, ou o entorpeçam, sejam
elas políticas, sejam também econômicas e, portanto, representativas não
propriamente de Estados estrangeiros, mas de grupos e organizações econômicas
alienígenas e internacionais129.

Para melhor entender a instrumentalização da Política Externa Independente aos
objetivos desenvolvimentistas do Brasil naquele início de década, é preciso considerar
algumas questões fundamentais. O primeiro refere-se a grave crise econômica e financeira
que o Brasil vivia naquela conjuntura em que Jânio Quadros assumiu. A dívida externa era da
128 Documentos de Política Externa Independente. Brasília: FUNAG, 2007, V.1, p. 58-59.
129 Documentos de Política Externa Independente. Brasília: FUNAG, 2007, V.1, p. 34.
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ordem de US$ 3,8 bilhões, sendo que US$ 600 milhões teriam o vencimento em 1961, a
inflação ultrapassara a marca dos 30% e o déficit orçamentário previsto batia a cifra dos Cr$
100 bilhões (FAUSTO, 2001, p. 439-440). Além disso, o déficit no balanço de pagamentos, já
bastante alto, tendia a subir para US$ 455 milhões em 1961 (BANDEIRA, 1989, p. 54), fato
que levaria a uma verdadeira sangria das reservas monetárias brasileiras. Tudo isso afetava
negativamente os projetos brasileiros, pois sem reservas as importações de bens de capital e
dos insumos necessários à industrialização ficariam prejudicadas. Além disso, se o Brasil
quisesse continuar a investir na industrialização seriam necessários novos empréstimos, além
da renegociação dos antigos. Deste modo, Jânio Quadros procurou instrumentalizar a
diplomacia que se auto declarava independente para fortalecer “sua capacidade negociação
com as potências do Bloco Ocidental ... e forçar os EUA a fazerem maiores concessões
econômicas e financeiras” (BANDEIRA, 2011, p. 191-192).
O ano de 1961 marca também o início de uma nova estratégia do comércio
internacional voltada às necessidades da industrialização brasileira, a saber: o modelo de
substituição de exportações. Segundo Heloísa Conceição Machado da Silva (2003, p. 50-55),
esse novo modelo conferiu ao comércio exterior um papel central na estratégia de
desenvolvimento a promover, então, uma maior arrecadação das exportações por meio de uma
política de promoção dos manufaturados brasileiros. Bernardo Kocher (2012) corrobora esta
ideia quando a afirma que, em 1961, o parque industrial brasileiro consolidado na etapa
anterior pelo modelo de ISI, passou demandar mais mercados externos e o aumento das
exportações como mecanismo capaz de dar continuidade ao desenvolvimento brasileiro e,
assim,
(...) na medida em que a industrialização avançava crescia a necessidade do
estabelecimento de novas parcerias, independentemente de preocupações políticas e
ideológicas. O viés universal da política externa brasileira promoveu a obtenção das
realizações de seus interesses concretos que vinham desde a captação de recursos
externos à conquista de mercados para os manufaturados (Heloisa Conceição
Machado da Silva citada por KOCHER, 2012, p. 14).

É justamente diante da crise que se avolumava e desta nova estratégia de política
comercial130 que devemos pensar no caráter pragmático e universalista que a Política Externa
130 As referências que ligam a PEI às questões econômicas e comerciais são abundantes. Muitos autores, para
além daqueles diretamente citados, não hesitam em perceber que a PEI teve um papel comercial central. Amado
Cervo, lembra que a diplomacia brasileira procurou ampliar o modelo de ISI introduzindo a lógica da
substituição das exportações visto que o parque industrial brasileiro, já consolidado no início da década de 1960,
pressionava por mercados externos (CERVO, 1997, p. 11). Paulo Fagundes Vizentini entende que a Política
Externa Independente pode ser sistematizada a partir de três abordagens: a econômica, a diplomática e a
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Independente de Jânio Quadros procurou imprimir, e da qual a ofensiva diplomática em
direção aos países da linha da Cortina de Ferro é somente uma vertente 131. A bipolaridade do
sistema internacional se tornou um dos grandes alvos de crítica por parte dos formuladores e
operadores da PEI que procuram, então, expandir o universo das relações internacionais
brasileiras a romper as fronteiras ideológicas da Guerra Fria. O conflito Leste/Oeste passou a
ser visto, entre outras coisas, como inibidor do processo de desenvolvimento nacional, pois
limitava o espaço de atuação internacional do país, incidindo, deste modo, na retração da
capacidade autônoma de uma nação. Em resposta, a Política Externa Independente apostou na
mundialização e na multiplicação das parcerias, bem como na projeção da política externa
brasileira para outros eixos de atuação como o Sul/Sul (relações com a África e Ásia) e o
Sul/Leste (relações com a Europa socialista e a União Soviética). Teorizada, explicada e
justificada por seus formuladores e operadores, a Política Externa Independente convertia-se
cada vez mais no novo modelo de política externa do Brasil.
Henrique Altemani de Oliveira afirma que a busca pela autonomia, como entendida
pela PEI, correspondia a esta lógica de não alinhamento às diretrizes da Guerra Fria, assim,
para o autor, a autodeclarada independência deste novo padrão de política externa pode ser
definida como uma “autonomia via universalização” (OLIVEIRA, 2005, p. 90-91) 132 . Tal
concepção fica bastante clara quando lemos o seguinte trecho do artigo de Jânio Quadros:
O primeiro passo para tirar proveito total das possibilidades da nossa posição no
mundo consiste em manter relações normais com todas as nações. O Brasil, que por
má interpretação ou distorção do seu bom senso político, levou vários anos sem
contactos regulares com as nações do bloco comunista, a ponto, mesmo, de ter
apenas relações comerciais indiretas e insuficientes com elas. Como parte do
programa do meu governo, decidi examinar a possibilidade de reatar relações com a
Romênia, Hungria, Bulgária e Albânia; essas já foram agora estabelecidas.
sociológica. Na abordagem econômica, os aspectos destacados pelo autor são 1) a PEI como uma reação a
deterioração dos termos do comércio exterior, ou seja, a queda do preço dos produtos primários típicos da pauta
de exportação brasileira, o que levaria a diplomacia brasileira a uma constante busca de novos mercados, e 2) a
PEI como um instrumento diplomático do interesse nacional então a apoiar o processo de desenvolvimento
industrial do Brasil (VIZENTI, 2004B, p. 243-245).
131 Além dos países da linha da Cortina de Ferro, a Política Externa Independente procurou ampliar relações
com a Ásia e com a África, alterando o padrão então hemisférico e Atlântico da diplomacia brasileira. Jânio
Quadros, um pouco antes de renunciar ao cargo de presidente, publicou na Foreign Affairs um artigo intitulado a
“Nova Política Externa do Brasil”, artigo este depois traduzido e publicado na Revista Brasileira de Política
Internacional (n. 16, dezembro de 1961) e mais recentemente no livro Documentos de Política Externa
Independente (FRANCO, 2007, p. 145-155). Neste artigo, Jânio elenca uma série de diretrizes para a nova
diplomacia brasileira, e duas delas são: 1) o incremento do intercambio comercial com todos os países, mesmo
os socialistas, 2) o estudo da possibilidade de restabelecer relações com os países da Europa socialistas, inclusive
a URSS (Documentos de Política Externa Independente, 1vol., p. 145-155).
132 Segundo Gelson Fonseca Jr, citado por Henrique Altemani (OLIVEIRA, 2005, p. 91), “Uma das maneiras
de conceber os caminhos para ampliar a autonomia (...) seria, portanto, afastar-se do campo hegemônico, por
meio da universalização da política externa. (...) a universalização significa a multiplicação de contatos
internacionais, portanto, a diminuição da pressão hegemônica”.

73

Negociações para o reatamento de relações com a União Soviética estão em
progresso e uma missão oficial brasileira vai à China para estudar as possibilidades
de trocas133

É justamente dentro desse quadro que devemos colocar as relações do Brasil com a
Alemanha Oriental e com o resto do bloco socialista naquele ano de 1961. As determinações
da doutrina Hallstein impediam que o Brasil estabelecesse relações oficiais com o Estado
comunista teutônico. Mas apesar disso, a diplomacia brasileira vislumbrava diversas
possibilidades que poderiam ser extraídas de um aprofundamento do intercâmbio comercial
com aquele país. Em abril, a partir da troca de diversos memorandos entre autoridades
diplomáticas e governamentais, foram estudados os instrumentos reguladores do comércio
entre os dois países a fim de se pensar em novos mecanismos para desenvolver o comércio em
entre os dois países134. De fato, a ampliação do comércio com a RDA poderia render bons
frutos para o desenvolvimento brasileiro, pois aquele país se propunha vender ao Brasil
instalações fabris completas, usinas de energia e, ainda, máquinas e equipamentos a serem
trocados por café, cacau e outros produtos de exportação brasileiros. Justamente por isso, o
relatório positivo feito pelo Grupo de Trabalho da Alemanha Oriental “mereceu integral
aprovação do Presidente da República135”.
Ainda em Janeiro, na Feira Internacional de Indústria e Comércio de São Cristovão, no
Rio de Janeiro, o estande da Alemanha Oriental chamava a atenção, pois ali se negociava a
possível instalação, aqui no Brasil, de fábricas inteiras de telefonia e de cimento, de usinas
termoelétricas, além da venda de máquinas operatrizes e tratores agrícolas – a julgar pelo ano
anterior a possibilidade era promissora, pois em 1960 foram adquiridas pelo Brasil mais de
mil máquinas agrícolas e trezentos tratores, com destaque para o fato que somente naquele
inicio de 1961 já tinham sido encomendados 400136. Propostas parecidas eram feitas pelos
outros países da Europa Oriental, mas no caso da Hungria, Romênia, Bulgária, Polônia,
Albânia e Tchecoslováquia o comércio pôde ser, então, redefinido a partir da assinatura de
vários acordos de comércio e pagamentos – além destes, também foram assinados protocolos
de cooperação científica e cultural137.
O grande acontecimento em 1961 a envolver as relações do Brasil a Alemanha
Oriental foi a Missão Dantas, uma grande missão diplomática oficial chefiada pelo jornalista e
133 Documentos de Política Externa Independente. Brasília: FUNAG, Vol. 1, p. 153-154.
134 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1961, p. 56.
135 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1961, p. 56.
136 O Estado de São Paulo, 29/01/1961, p. 30.
137 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1961, p. 57.
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diplomata João Portella Ribeiro Dantas. A missão partiu do Brasil com o objetivo de
implementar relações diplomáticas, econômicas e culturais com alguns países do Leste
europeu. Dela resultaram acordos comercais e protocolos de cooperação cultural e científica
com a Albânia, Bulgária, Romênia, Hungria, Iugoslávia, Tchecoslováquia e Polônia. Não
constava no roteiro inicial uma visita à República Democrática Alemã. Por se tratar de
encontros que visavam o estabelecimento de representações oficiais, não fazia sentido
estender a viagem até a Alemanha Oriental visto que o Brasil não vislumbrava, naquele
contexto, manter nenhum tipo de contato oficial em virtude da doutrina Hallstein imposta pela
Alemanha Federal. Contudo, por meio de um telegrama enviado no dia 2 de março, Jânio
Quadros ordenou que João Dantas estendesse sua missão à RDA138. Moniz Bandeira (2011, p.
195-196) recorda que a Missão Dantas fora enviada ao Leste europeu no mesmo momento em
que Walter Moreira Salles (ministro da Fazenda) e Roberto Campos (naquela ocasião ainda
era embaixador) foram enviados respectivamente aos Estados Unidos e à Europa Ocidental
com o objetivo de renegociar antigas dívidas e conseguir novos empréstimos139. A inclusão da
Alemanha Oriental no roteiro acarretou forte oposição das autoridades alemãs em Bonn,
principalmente pelo fato de que seria feito um convite oficial a Willy Hüttenrauch, secretário
de Estado da Alemanha Oriental; em consequência, Afonso Arinos recomendou cautela a
Jânio Quadros que, em outro memorando, deu instruções ao Itamaraty que mantivesse a
autorização para Dantas prosseguir à República Democrática Alemã, mas “sem caráter
oficial” (BANDEIRA, 2011, p. 196-197). Assim, a visita seria uma missão de caráter privado
e particular cujo objetivo seria a ampliação das relações econômicas e comerciais.
Dantas prosseguiu viagem e entre os dias 26 e 27 de maio conferenciou com o
ministro interino dos Negócios Estrangeiros e Interiores da República Democrática Alemã
Julius Balkow. Nesses encontros muito foi discutido sobre as possibilidades, e também os
interesses, de ambas as partes em ampliar as relações comerciais entre os dois países. No dia
28 foi assinado um documento intitulado Protocolo de Conferências Entre o Embaixador
Brasileiro João Dantas e o Ministro Alemão dos Negócios Estrangeiros e Interiores da

138 Essa atitude foi severamente criticada pela imprensa conservadora brasileira. Ver, Brincadeiras Perigosas do
Senhor João Dantas, O Estado de São Paulo, 31/05/1961, p. 21. Veremos mais a frente o impacto interno da
Política Externa Independente e da Missão Dantas no cenário político nacional. Vale, por hora, afirmar que a
disputa nacionalistas (alinhados às teses da PEI) x liberais (seus críticos) foi intensa ao longo de todo o período
de vigência da Política Externa Independente.
139 Como dito, Jânio Quadros em muito utilizava a PEI como meio de fazer pressão em seus credores
internacionais.
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República Democrática Alemã 140 . Neste, uma lista foi produzida com os produtos de
exportação brasileiros que interessavam a Alemanha Oriental e vice versa. Do Brasil, a RDA
pretendia comprar, em primeiro lugar, café, mas também frutas, arroz, sementes oleaginosas,
tabaco, quartzo, madeira, couros, algodão, minérios, entre outros. Em troca, o estado
socialista alemão tinha capacidade de entregar para o Brasil, equipamentos, fábricas de
cimento (500 t/dia), de cal (250 t/dia), telha de vidro plástico, de blocos de concreto préprensado, de fiação de algodão (20 mil fusos), uma usina de energia elétrica (4x50 MW),
equipamentos para a indústria têxtil, para construção de estradas, escavadoras, tornos, fresas,
e muitos outros equipamentos e máquinas para diferentes tipos de indústria e função. O
documento ainda indicava a projeção de um comércio crescente entre os anos 1962 a 1966 a
atingir o montante de US$ 200 milhões, mas os dois lados defendiam que as negociações
finais deveriam ser feitas com a inclusão de novos produtos e prever o aumento do volume
total para US$ 300 milhões nesse mesmo período. O documento termina com promessa do
representante brasileiro, João Dantas, de que
recomendará ao seu governo que convide o Primeiro Delegado do Ministro de
Negócios Estrangeiros e Interiores da República Democrática Alemã para que venha
ao Brasil as negociações a respeito de um acordo comercial

O ato mereceu grande destaque na imprensa. Ainda no dia 27, o artigo intitulado
“Negociações para elevar o comércio entre o Brasil e a República Democrática Alemã 141”
trazia uma série de declarações de Kurt Ulrich sobre as grandes possibilidades comerciais
entre os dois países. Também, traçava um histórico da evolução do intercâmbio Brasil/RDA
com destaque para a exportação do café que, segundo o chefe da Representação Comercial da
RDA no Brasil, saltou de 6.209 toneladas em 1959 para 20.000 em 1961. No dia seguinte,
uma longa nota no O Estado de São Paulo142 trouxe, para além do texto integral do Protocolo,
uma série de trechos de uma entrevista que João Dantas concedeu a imprensa alemã. E em
tom bastante otimista, o embaixador brasileiro destacou que o resultado positivo da missão
era “uma consequência da política externa do meu governo” e, pensando nas críticas e receios
das autoridades da República Federal da Alemanha, afirmou que suas negociações ficaram
restritas às questões comerciais, portanto, não tendo sido debatido o tema do reconhecimento
diplomática da Alemanha Oriental.
140 Disponível em http://daimre.serpro.gov.br/atosinternacionais/bilaterais/1961/b_32, acesso dia 19/01/2015.
Também pode ser lido em O Estado de São Paulo, 28/05/1961, p. 30.
141 O Estado de São Paulo, 27/05/1961, p. 16.
142 Brasil e Alemanha Oriental Firmaram Acordo Comercial, O Estado de São Paulo, 28/05/1961, p. 30.
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Contudo, apesar de suas declarações em contrário, uma confusão fora armada. Ao
assinar um documento com uma alta autoridade do Estado alemão e intitulá-lo como
“Protocolo de Conversação” acabou dando a ele um caráter oficial, fato que pressupunha
reconhecimento diplomático – portanto, proibido segundo as diretrizes da doutrina Hallstein.
Além disso, este caráter oficial fora reforçado mediante o convite feito às autoridades
germânicas, especialmente Julius Balcow e Willy Hüttenrauch, para visitar o Brasil e iniciar
as negociações de um acordo comercial, outro problema, pois seria uma visita oficial para
discutir um acordo entre Estados. Em entrevista ao Centro de Documentação da Fundação
Getúlio Vargas, Saraiva Guerreiro relembra este fato:
Quando o Ribeiro Dantas estava em Berlim (Potsdam), na negociação com a RDA,
houve uma série de planos, de fórmulas, para comércio e outros aspectos, que o
Governo local chamou de Protocolo. Ele aceitou essa denominação. Era um
documento assinado por uma missão brasileira oficial e por um Ministro – do
Exterior talvez, ou do Comércio – da RDA. Era, portanto, um ato oficial. Então se
discutia esse problema: se isso implicava reconhecimento. Porque nós não tínhamos
sequer, naquela época, reconhecido o Governo da RDA. Perguntado, disse ao Bubu
que, na minha opinião, qualquer acordo internacional bilateral entre pessoas que
tenham credenciais dos respectivos governos implica o reconhecimento.
Reconhecimento é o estabelecimento de relações “oficiais” por qualquer meio
(GUERREIRO, 2010, p. 134).

As reações foram imediatas, pois caso se confirmasse qualquer tipo de reconhecimento
oficial a RFA poderia aplicar os dispositivos da doutrina Hallstein, como já tinha feito com a
Iugoslávia e com o Egito em 1956; esse, de certo, não era o desejo das autoridades brasileiras
visto a importância que a RFA tinha para os planos de desenvolvimento do Brasil. Vasco
Leitão da Cunha, então secretário geral do Itamaraty, a pedido de Roberto Campos que estava
negociando novos acordos na Alemanha Ocidental, envia um comunicado oficial declarando
que a missão de João Dantas não tinha caráter oficial. Este fato levou à demissão do
secretário, pois feito sem consulta a Afonso Arinos ou a Jânio Quadros que, irritado com sua
atitude (BANDEIRA, 2011, p. 2000; GUERREIRO, 2010, p. 134), o substituiu por Jaime
Sloan. Declarações foram feitas na imprensa a desmentir qualquer afirmativa de que houvera
uma tentativa de reconhecimento da Alemanha Oriental. Em matéria divulgada no dia 8 de
junho, uma autoridade da RFA declarou que a Alemanha não se opunha ao comércio do
Brasil com a RDA, mas preocupava-se com a assinatura de um Protocolo, pois este poderia
ser um primeiro passo para o reconhecimento; contudo, negou algumas notícias maliciosas
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que circularam em alguns jornais brasileiros de que a Alemanha Ocidental tinha considerado
essa atitude um ato hostil143.
Por certo, não era do interessante nem para o Brasil nem para a Alemanha Ocidental
ampliar ainda mais a confusão. Assim, no dia 22 de julho o governo de Bonn declara que
estavam encerradas as controvérsias a respeito da Missão Dantas144, e no dia 5 de julho, após
cinco horas de conversa com Jânio Quadros, o embaixador da RFA, Hebert Dilttmann, se
declarou satisfeito com o encontro e garantiu otimismo quanto ao futuro das relações
Brasil/RFA 145 . Apesar de todas as declarações feitas por Dantas, Arinos e Quadros
reafirmarem enfaticamente que não houve o reconhecimento da RDA, mesmo em intenções,
em todas elas os três sempre defenderam o direito e a posição do Brasil de ampliar e
comercializar com quem quer que seja, buscando deste modo manter os pressupostos da
Política Externa Independente, especialmente a defesa de um posicionamento diplomático
autônomo. Em um memorando enviado a Afonso Arinos, Jânio Quadros declarou que iria
manter
(...) nossa posição inalterável. O Brasil comerciará promovendo entendimento ou
acordos econômicos, ou econômico-financeiros, com todas as nações e todos os
povos, atendendo, somente, aos interesses superiores do seu progresso e de sua
soberania. È óbvio que o fato não implica, necessariamente, o reconhecimento
dessas nações.

Em uma exposição feita à Câmara dos Deputados no dia 28 de julho de 1961, na 125º Sessão,
Afonso Arinos continua a defender o direito de manter relações comerciais com RDA,
enfatizando que este direito é fruto da independência internacional do país; mas também deixa
claro que isso não significa, necessariamente, o reconhecimento diplomático da Alemanha
Oriental:
(...) não quer dizer, entretanto, que não defendamos e não mantenhamos, no livre
exercício da nossa independência internacional, o nosso direito de livremente
estabelecer relações comerciais – não políticas, não diplomáticas – relações de
trocas comerciais com a Alemanha dita Oriental, com a chamada República
Democrática Alemã.
143 Bonn teme que o Protocolo conduza ao reconhecimento. O Estado de São Paulo, 08/06/1961, p. 7. Este
mesmo artigo ainda trazia uma nota publicada no Neues Deutschland (jornal oficial da RDA) segundo a qual o
protocolo teria sido “um golpe poderoso contra a doutrina Hallstein”, mas este jornal era pouco levado a sério
nos círculos ocidentais por se tratar de um panfleto político do Partido Socialista Unificado (SED) da Alemanha
Oriental.
144 O Estado de São Paulo, 22/06/1961, p. 37.
145 O Estado de São Paulo, 05/07/1961, p. 5. Segundo Moniz Bandeira, talvez, ou pelo fato de que as
autoridades alemãs ficaram realmente preocupadas, visto a importância que o Brasil tinha para a RFA, os
objetivos de Quadro em pressionar o governo de Bonn trouxeram resultados positivo – as negociações de
Roberto Campos foram favoráveis aos interesses do Brasil (2011, p. 204).
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As declarações de Quadros e Arinos indicam que, se por um lado o sistema
internacional ainda é capaz de limitar e cercear a atuação internacional brasileira, por outro
fica evidente que a Política Externa Independente se coloca a serviço dos interesses brasileiros
a defender uma atitude mais autônoma e universal.
Apesar dos problemas com a Alemanha Ocidental terem se resolvido sem graves
consequências para o Brasil, ainda havia as disputas políticas domésticas. A Política Externa
Independente não fora, de modo algum, consensual. Aliás, ela foi tema de debates intensos e,
pela primeira vez na história do Brasil, assuntos de política externa ganhavam relevância na
opinião pública. A aproximação com a Europa socialista e com a Alemanha Oriental foi
amplamente criticada por setores mais conservadores e alinhados aos interesses americanos.
Esses ainda viam o paradigma de aliado especial como o melhor caminho a ser adotado pela
diplomacia brasileira. No contexto da Missão Dantas inúmeras reportagens críticas foram
veiculadas no O Estado de São Paulo, jornal de tendências conservadoras, tais como:
“Relações com a RDA dificultam os acordos com o Ocidente” (25/05/1961, p. 64) e
“Brincadeiras perigosas do Sr João Dantas” (31/05/1961, p. 21)146.
Os resultados comerciais atingidos com essa forte movimentação em direção ao Leste
europeu não foram satisfatórios – fato este utilizado como um dos argumentos de crítica
daqueles que eram contrários ideologicamente à aproximação brasileira com a Europa
Oriental. Os dados referentes ao comércio Brasil/RDA entre os anos 1960 e 1961 não deixam
dúvidas: as exportações brasileiras permaneceram praticamente inalteradas sendo totalizadas
em US$ 12,428 milhões em 1960 para US$ 12,475 milhões em 1961, e levando em
consideração que as importações no ano de 1961 totalizaram um montante de US$16,125, o
Brasil teve que amargar um déficit comercial de US$ 3,65 milhões. Ainda em meados de
1961, Jânio Quadros, orientado pelo Grupo de Trabalho da RDA, determina algumas
modificações no ajuste bancário de 1958 a fim de torná-lo mais eficiente e flexível147, todavia,
os resultados dessas mudanças não chegaram naquele ano. No que se refere ao Leste europeu
de um modo geral, esta região representou entre os anos 1958 a 1961 cerca de 5% do total do
nosso comércio exterior; colocando em perspectiva comparativa, as exportações que em 1960
representavam 6,2% do total baixaram para 5,7%, enquanto as importações que em 1960
146 Esta reportagem em especial chegou a caracterizar João Dantas como vaidoso e ignorante. Algo como um
imbecil que foi utilizado pelos malignos comunistas para prejudicar a boa vontade do Bonn.
147 AHMRE, Brasília, Memorando 84 de 07/07/1961. Uma das alterações estabelecidas foi a extensão de
duração do prazo de um para três anos e a substituição das subcontas I e II por uma conta única.
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representaram 5,7%, baixaram para 5,1% em 1961 mantendo, deste modo, a mesma média
histórica148 - o que indica que não houve uma progressão comercial entre o Brasil e a Europa
socialista, mesmo diante a ofensiva diplomática para aquela região.
Gráfico II: Comércio Brasil – RDA
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Fonte: Anuário Estatístico do IBGE

De qualquer maneira, o caráter universalista e o discurso autonomista da PEI
vinculavam-na aos setores mais nacionalistas da sociedade, seja à direita ou à esquerda do
espectro político. A ênfase em questões como desenvolvimento e independência partia de
percepções que vinham ganhando corpo desde os anos 1950. O fracasso da Operação PanAmericana fortaleceu a ideia de que em vários momentos os interesses do Brasil, sejam eles
relacionados às questões econômicas e ou diplomáticas, podem entrar em choque direto com
os interesses americanos - e também com os interesses de outras potências. E a tendência era,
na medida em que o Brasil se tornava cada vez mais presente no mundo e sua economia
crescia cada vez mais, que as divergências e desentendimento se ampliassem. Assim, uma
política externa que estivesse a altura do Brasil deveria colocar os interesses nacionais acima
das questões ideológicas e dos alinhamentos automáticos, eis aí o que propunha a “nova
política externa” da Jânio Quadros.

148 O Estado de São Paulo, 20/06/1962, p. 18. Os dados apresentados aqui conferem com os dados citados por
Clodoaldo Bueno (CERVO; BUENO, 2011, p. 339) e também com os dados levantados pelo autor.
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A Política Externa Independente, justamente pelas novidades trazidas e pelos fortes
apelos que fazia ao desenvolvimento e autonomia, fora uma arma importante também para a
política doméstica. A grave crise econômica e financeira que o país enfrentava exigia de Jânio
Quadros medidas duras. Os planos de ajuste e estabilização monetária, bem como o combate a
inflação, exigiam uma reforma cambial com uma alta desvalorização do cruzeiro, cortes em
subsídios a produtos importados (destaque para o trigo e o petróleo149), restrições ao crédito e
congelamento de salários. Assim, se por um lado, um plano como este recebia apoio de
setores defensores do modelo liberal e, também, os aplausos de organismos financeiros
internacionais, por outro, o impacto social com o aumento de preços de muitos produtos
importados e nacionais, do desemprego e dos impostos, mais as restrições ao crédito para
classes médias e empresariais, traria um custo político bastante alto (SKIDMORE, 2010, p.
235-236). Deste modo, o caráter autonomista e nacionalista da PEI trouxe “o apoio, ou pelo
menos a boa vontade popular para a política de saneamento financeiro e austeridade
administrativa do governo” (Afonso Arinos, citado por BANDEIRA, 1989, p. 59)150.
Contudo, alguns aspectos da diplomacia de Jânio Quadros começaram a incomodar e a
gerar desconfianças e, como consequência, ensejaram uma maior polarização da política
brasileira. A condecoração de Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, no dia 19 de
agosto, foi tratada pelos opositores da PEI como uma atitude provocativa e despropositada.
Para Quadros, “Tratava-se da afirmação da autonomia brasileira face aos EUA, embora de
forma teatral” (VISENTINI, 2013, p. 50). Carlos Lacerda não via desta forma. Assim, o
recém-eleito governador do estado da Guanabara pela UDN, viaja a Brasília a fim de tirar
satisfação com o presidente e, quando de seu retorno ao Rio de Janeiro, inicia uma campanha
ferrenha contra Jânio Quadros. Ernesto “Che Guevara” fora um dos revolucionários que, ao
lado dos irmãos Castro, derrubou o regime ditatorial de Fulgêncio Batista. Naqueles dias de
agosto de 1961, Guevara fazia diversas críticas aos EUA e às suas políticas voltadas para a
América Latina. Destaque-se que alguns meses antes, em janeiro, os EUA romperam relações

149 Nesse quesito a aproximação com a União Soviética tinha um forte fundamento pragmático, visto que este
país era um grande exportador desses produtos. Mas as divergências internas quanto ao restabelecimento das
relações diplomáticas com aquele país dificultavam ações mais concretas, como veremos um pouco mais a
frente.
150 Para Thomas Skidmore (2010, p. 240) mais do que buscar apoio ou boa vontade popular, a diplomacia
voltada para o mundo socialista fora, para Jânio, uma distração a fim de afastar a atenção interna sobre o
impopular programa de estabilização.
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diplomáticas com a ilha, e, de algum modo, esse fato aproximou o regime de Cuba à URSS.
No mês de abril, Fidel Castro proclamava o caráter socialista da revolução151.
Condecorar um “comunista” parecia demais para os setores mais conservadores da
sociedade brasileira152. Além disso, em nome da autodeterminação e da não intervenção, dois
princípios fundamentais da Política Externa Independente, Jânio Quadros tinha se recusado a
apoiar a invasão da ilha pelos americanos, e quando esta ocorreu, o presidente brasileiro
declarou “profunda apreensão”, e solicitou a “cessação das hostilidades” e a “apuração da
procedência e da natureza das forças desembarcadas naquela República” (CERVO; BUENO,
2011, p. 344). O presidente brasileiro partia do princípio que, não tendo assinado nenhum tipo
de acordo aos moldes da OTAN, o Brasil não estaria “forçado a intervir na Guerra Fria entre o
Ocidente e o Oriente153”. Esta postura da diplomacia brasileira, vista como neutralista em um
contexto em que a Guerra Fria chegava ao continente americano, causava grande apreensão
em Washington154.
A questão do reconhecimento da União Soviética era outro ponto de atrito entre a
“nova política externa” de Jânio Quadros e os seus opositores, em especial aqueles defensoras
do americanismo. O assunto já vinha de longa data, mas o discurso da PEI, bem como seus
movimentos em direção à Europa da linha da Cortina de Ferro, traziam novos temperos a esta
antiga discussão. Destaque-se que a URSS era grande exportadora de trigo e petróleo,
produtos essenciais da pauta de importação brasileira. Deste modo, pensando em aprofundar o
intercâmbio comercial com aquele país, uma missão comercial brasileira chefiada por Paulo
Leão Moura fora enviada em maio e logo depois, em julho, o Brasil recebia a “Missão
Soviética de Boa Vontade”, chefiada por M. P. Gheorgazde155. No curso dessas duas missões,
Jânio Quadros recebeu um convite do próprio Kruschev para visitar o seu país e tratar do tema
do restabelecimento de relações diplomáticas, convite este respondido positivamente pelo
presidente brasileiro. Atitudes como essas pareciam, para os opositores da PEI, ultrapassar os

151 Abril foi um mês importante no desenrolar da história da Revolução Cubana: no dia 15 vários aviões
americanos bombardearam quartéis e aeroportos cubanos; no dia 16, Fidel Castro proclamou pela primeira vez o
caráter socialista da revolução; no dia 17, tropas paramilitares treinadas pelo CIA desembarcam na Baia dos
Porcos na tentativa de derrotar os grupos revolucionários; no dia 19, Kennedy assumiu oficialmente a
participação dos EUA na invasão dos dias 16 e 17 (AYERBE, 2002, p. 133).
152 Segundo SCHWARCZ e STARLING (2015, p. 433), “Jânio tinha motivos práticos para estreitar relações
com o governo cubano: existia a possibilidade de empresas brasileiras estabelecerem comércio de bens e
maquinaria com os países do bloco socialista, através de Cuba”.
153 Documentos de Política Externa Independente, Brasília: FUNAG, V. 1, p. 153.
154 Dois trabalhos são centrais para se pensar as relações do Brasil com Cuba neste contexto: WROBEL (1993)
e BEZERRA (2010).
155 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1961, p. 51-60.
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limites do aceitável. Também, cada vez mais, os EUA desconfiavam da Política Externa
Independente que, em muitos aspectos, passava a ser vista por Washington como provocativa
em demasia. Segundo Moniz Bandeira, “a CIA e a DIA, o serviço de secreto do exército dos
Estados Unidos, já o julgavam, desde o começo de 1960, ‘vulnerável’ à influência comunista”
(1989, p. 60).
No ano de 1961 alguns acontecimentos levam ao recrudescimento das tensões
internacionais e a Guerra Fria tornou-se um pouco mais quente. A proclamação do caráter
socialista da Revolução Cuba, como vimos, trouxe a Guerra Fria para o continente americano,
o que dificultava sustentar o discurso da coexistência pacífica, da autodeterminação e da não
intervenção frente às autoridades americanas. Na Europa, construção do Muro de Berlim em
agosto daquele ano contribuiu para aumentar o sentimento de insegurança, e as críticas em
relação à aproximação do Brasil com os países da Europa socialista, afinal, a construção do
muro era “obra dos comunistas156”. Carlos Lacerda fez então uma campanha ferrenha contra
Jânio usando os meios de comunicação de massa. Acusava-o de irresponsável e de tentar um
golpe de Estado. A perda de apoio da UDN fora também acompanha pela perda do apoio de
que alguns setores das Forças Armadas davam a PEI, em parte devido ao seu discurso de
caráter mais nacionalista. Todavia, as constantes acusações de flerte com o comunismo como
denunciadas pela direita brasileira, e reforçadas pelos serviços de inteligência norteamericanos, levaram as Forças Armadas para o campo da oposição157.
Diante deste quadro de instabilidade e falta de apoio político, o presidente apresenta
sua renúncia no dia 25 de agosto. A renúncia fora algo pouco explicado por Jânio Quadros,
mas pode-se interpretar seu ato como uma jogada para conseguir maiores poderes do
Congresso. De acordo com esta interpretação, Jânio acreditava que sua abdicação, atribuída
156 Segundo FLACH (2007, p. 37), “foi uma espiral de tensões que acabou por levar a construção do muro em
torno de Berlim Ocidental”. Dentre essas tensões, o autor cita o lançamento dos satélites soviéticos (1957), a
criação da NASA (1958), o ultimato de Kruschev sobre a questão de Berlim (1958) ameaçando as potências
Ocidentais em assinar um tratado com a RDA, e que estava disposto a devolver à Alemanha Oriental o controle
das vias de acesso para Berlim – sobre isso ver BANDEIRA (2009, cap. 7 e 8). Contudo, é preciso lembrar que a
grave situação econômica da RDA em comparação com a RFA fora um fator determinante. A fuga em massa de
camponeses, técnicos e profissionais com as mais diferentes especializações era um golpe duro para uma
economia em dificuldades – os planos de socialização do campo tinham fracassado em seu intento. Em 1960,
200 mil alemães orientais deixaram a RDA, e 47.433 nas duas primeiras semanas de agosto de 1961 - sem contar
aqueles que fugiram entre janeiro e julho (KITCHEN, 2013, p. 483). Segundo BANDEIRA (2011, p. 206) foram
207.026 pessoas nos sete primeiros meses de 1961. Destaque-se que a construção do muro afetou o
negativamente o comércio de café brasileiro com a RFA, conforme consta em AHMRE, Brasília, 10/04/1962,
DOr/DPC/DEOc/55/842.31 (81b)(42) e 16/02/1962, DOr/DPB/DOc/842.31 (81b)(42).
157 “A PEI afastou-se claramente de várias teses dos patrocinadores udenistas da candidatura de Jânio Quadros.
Encontrou, em consequência, grande dissensão interna principalmente por parte dos segmentos conservadores
enfraquecendo uma das bases de poder do presidente: as Forças Armadas” (LIGÉRIO, 2011, p. 79).

83

como Vargas o fez, à “forças terríveis”, comoveria as massas que tomariam as ruas clamando
por seu retorno. Além disso, sendo seu vice João Goulart, Jânio acreditava que o Congresso, e
também os militares, não estariam dispostos a transferir os poderes para um político tido
como esquerdista – que na ocasião estava na República Popular da China negociando acordos
comerciais. Assim, conforme o plano de Jânio, o seu retorno seria a solução para crise gerada,
mas este estaria sujeito à condição de que o Congresso lhe outorgasse maiores poderes. O
plano deu errado, pois o povo não tomou as ruas e o Congresso aceitou sua renúncia poucas
horas depois158. Segundo Bandeira,
Nessa conjuntura, em que as tensões internacionais recresciam tanto por causa de
Berlim quanto de Cuba, as forças mais conservadoras, no Brasil e nos Estados
Unidos, não podiam permitir que Quadros, dando à sua política exterior caráter de
provocação, conforme o fizera ao condecorar o comandante Ernesto Che Guevara
com a Ordem do Cruzeiro do Sul, obtivesse a plenitude dos poderes (BANDEIRA,
2011, p. 208).

A renúncia de Jânio amplificou a crise. No dia 29 de agosto os ministros militares,
Odílio Denys (Guerra), Grün Moss (Aeronáutica) e Sílvio Heck (Marinha) lançam um
manifesto se colocando contrários ao retorno de João Goulart acusando-o de associação com o
comunismo internacional. Também, propunham que o Congresso declarasse o impedimento
do vice-presidente e, dentro de alguns dias, que se realizassem novas eleições. O governo
americano estava divido quanto a isso, pois se de um lado o Departamento de Estado defendia
a manutenção da legalidade constitucional, por outro, o pentágono era favorável a uma saída
golpista (BANDEIRA, 1989, p. 63-64). No Rio Grande do Sul, Brizola, apoiado por Machado
Lopes, comandante do III Exército, lidera a Campanha da Legalidade e afirma disposição de
lutar pela posse de João Goulart. O imbróglio se resolve com a adoção provisória do sistema
parlamentarista e com a consequente redução dos poderes presidenciais. No dia 07 de
setembro Jango iniciava seu governo.

158 Jânio foi eleito por um pequeno partido (PTN) apoiado por Lacerda e pela UDN. Então, na medida em que
perdeu o apoio de Lacerda e da UDN o presidente ficou sem base de sustentação política, e é deste modo que se
deve entender o estratagema de Jânio na tentativa de conseguir maiores poderes apostando numa radicalização
da crise. A oposição de Lacerda contra Jânio e a PEI é discutida por SKIDMORE (2010, p. 241-245) e, segundo
o historiador, “Perturbado com o fato de Jânio escapar de qualquer possível controle da UDN, Lacerda tentou
desacreditar o presidente aos olhos da classe média e dos militares. Era a mesma técnica que tinha usado contra
Vargas e (...) Juscelino. Contra esses dois conseguira usar a corrupção ... contra Jânio ele usou a questão da
política externa ‘independente’” (p. 241).
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Contatos em Tempos de Instabilidade: o governo Goulart
João Goulart assumiu a presidência da república com poderes reduzidos. A adoção do
parlamentarismo limitava a autoridade do presidente, então a dividir o chefia política com um
Presidente do Conselho de Ministros. Tancredo Neves159 fora nomeado para a função, e para
o Ministério das Relações Exteriores o nome escolhido fora o de San Tiago Dantas. A
instabilidade política do governo de João Goulart redundou em sucessivas alterações da
composição ministerial, cabendo ao Itamaraty, além de Dantas (1961-1962), os nomes de
Afonso Arinos (1962), Hermes Lima (1962-1963), Evandro Cavalcanti Lins e Silva (1963) e
João de Araújo Castro (1963-1964). Apesar das sucessivas mudanças, a Política Externa
Independente fora mantida e, em muitos aspectos, aprofundada e amplificada.
Segundo Gustavo Bezerra (2010, p. 49) poucos ministros conseguiram imprimir uma
marca pessoal tão forte em uma pasta ministerial quanto San Tiago Dantas. Este, em seu
discurso de posse, após uma longa explanação sobre a situação política do Brasil, apresentava
seu objetivo de manter os caminhos traçados pela “nova política externa”:
No campo da política externa, a atitude do novo governo não pode deixar de
exprimir a continuidade perfeita com aquilo que se vinha praticando, por meio desta
Secretaria de Estado. Temos cada vez mais consciência do papel internacional
reservado ao nosso país. Se, de um lado, a nossa política há de ser animada pelo
objetivo nacional que perseguimos e há de ter como finalidade assegurar, por todos
os meios, o nosso desenvolvimento econômico, o nosso progresso social (...) O
nosso país, cônscio de suas responsabilidades na ordem internacional e
perfeitamente esclarecido a respeito dos objetivos nacionais que persegue, não pode
deixar de ser cada vez mais o que tem sido, a saber: uma nação independente, uma
nação fiel aos princípios democráticos em que se funda a sua ordem interna, fiel aos
seus compromissos internacionais, assumidos com a aprovação do Congresso
Nacional, fiel à grande causa – da emancipação e do desenvolvimento econômico
de todos os povos (...) uma linha de conduta coerente e uniforme, em defesa da
emancipação dos povos e pela abolição dos resíduos do colonialismo no mundo.
Não podemos, também, deixar de ser nação decididamente empenhada na
preservação e na aplicação do princípio de nãointervenção na vida dos povos (...)
Por esse motivo, temos sido e continuaremos a ser os defensores infatigáveis do
princípio de nãointervenção e da autodeterminação dos povos em todas aquelas
circunstâncias e momentos em que eles devem ser aplicados. E aspiramos, como é
natural, a uma dilatação cada vez maior das relações e dos contatos com todos os

159 Advogado formado pela Universidade de Belo Horizonte em 1932, Tancredo Neves teve longa vida política.
Iniciou a carreira como vereador em São João Del Rey (MG), mas algum tempo depois se projetou para a
política nacional conquistando seu primeiro mandato como deputado federal em 1950. Desempenhou papel
importante em momentos de grande tensão e instabilidade política, como durante o governo Vargas e João
Goulart. Nos anos da ditadura, fez oposição ao regime a partir da ala mais moderada do MDB, sempre se
colocando na posição de intermediário e negociador entre o regime e a oposição. Como senador defendeu no
final da década de 1970 as eleições diretas e a lei da Anistia. Foi o presidente eleito pelo Colégio Eleitoral nas
eleições de 1985 encerrando assim o ciclo de presidentes militares que se iniciou com o Golpe de 1964. Faleceu
em abril antes de receber a faixa presidencial. Mais sobre Tancredo Neves, ver em
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/Tancredo_Neves, acesso dia 26/09/2015.
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povos, (...) porque sabemos que o nosso país, nos seus desígnios de desenvolvimento
econômico, necessita cada vez mais de grandes mercados, pois o crescimento da
nossa renda social exigirá inevitavelmente que importemos sempre mais e mais, e se
temos de importar, temos de exportar e, por conseguinte, não podemos colocar
limites às nossas necessidades de expansão comercial 160 (nossos grifos).

Os fundamentos sugeridos por Afonso Arinos e Jânio Quadros foram preservados:
uma política externa a favor do desenvolvimento econômico, a autonomia de atuação
internacional, a defesa dos princípios de autodeterminação dos povos e da nãointervenção e a
ampliação dos contatos a fim de ampliar os mercados e as redes comerciais do Brasil. No que
se refere às questões voltadas para o desenvolvimento e a industrialização, como bem colocou
Clodoaldo Bueno, a PEI do governo Goulart insere a política externa brasileira como “uma
das faces de sua política mais geral em busca do desenvolvimento e da reforma social”
(CERVO; BUENO, 2011, p. 352). Aliás, a sugestão no discurso de Dantas a respeito do
“progresso social” era, de fato, uma novidade às disposições da Política Externa
Independente161.
No governo Goulart, a busca para conferir um novo status às relações brasileiras com
os países da Europa socialista, movimento já observado durante a chancelaria de Afonso
Arinos, foi mantida. Os motivos são explicados no Programa de Governo, apresentado à
Câmara dos Deputados pelo Presidente do Conselho de Ministro, Tancredo Neves, no dia 28
de setembro de 1961. O primeiro argumento, atrelado às questões econômicas, referia-se às
necessidades ensejadas pelas perspectivas de desenvolvimento, então, a exigir “um aumento
considerável” das importações o que, em consequência, levaria à necessidade de ampliar as
exportações, o que obrigaria o país “a procurar, com agressividade, colocação para os nossos
produtos em todos os mercados estrangeiros 162”. Já o segundo argumento relacionava-se à
busca e à afirmação da independência externa do país. Dentro desta argumentação, a
autonomia internacional do Brasil estava atrelada a necessidade de romper as fronteiras
ideológicas definidas pela configuração geopolítica daquele contexto, assim, a ideia era não
tolerar quaisquer “limitações e obstáculos à nossa ação internacional163”.

160 Documentos de Política Externa Independente, Brasília: FUNAG, V. 1, p. 161-162.
161 Paulo Fagundes Vizentini observou que a Política Externa Independente introduziu na diplomacia brasileira
um fundamento de reforma social: “No plano diplomático, o novo chanceler, San Tiago Dantas, aprofundou a
PEI como ‘defesa do interesse nacional’, voltada ao desenvolvimento, à soberania e, explicitamente, à reforma
social” (VIZENTINI, 1999, p. 146).
162 Documentos de Política Externa Independente, Brasília: FUNAG, V. 1, p. 177. O texto seguia ainda
afirmando que “Qualquer limitação ou abdicação, nesse particular, seria insustentável e redundaria, mais cedo ou
mais tarde, em prejuízo do processo de nossa emancipação econômica”.
163 Documentos de Política Externa Independente, Brasília: FUNAG, V. 1, p. 177.
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Deste modo, o paradigma da autonomia como forma de inserção internacional do
Brasil ganhava a definição e a autoafirmação que na vigência da “nova política externa” de
Jânio Quadros ainda não havia conquistado 164 . O fato que, talvez, melhor sustente este
argumento é o reatamento das relações diplomáticas com a União Soviética em novembro de
1961 165 . Jânio Quadros em muitas de suas declarações afirmava o desejo de restabelecer
relações oficiais com a URSS, contudo, como destacou Moniz Bandeira (1989, p. 59), sua
“prática ... permaneceu sob vários aspectos muito aquém de sua retórica”, pois além disso,
também não reconheceu a República Popular da China nem a República Democrática Alemã
– ainda que neste último caso, a perspectiva realista e pragmática tenha prevalecido, pois
romper com a Alemanha Ocidental, segundo país mais importante das relações brasileiras,
não seria um bom negócio; além disso, no caso da União Soviética, vale destacar que tanto os
Estados Unidos quanto a República Federal da Alemanha mantinham relações oficiais com
aquele país, diferentemente do caso da RDA.
Em troca de notas entre San Tiago Dantas e Vitor Asov, chefe da Delegação
Comercial Soviética do Rio de Janeiro, no dia 23 de novembro de 1961 o Brasil e a União
Soviética reatavam os laços diplomáticos rompidos em 1947166. A ala mais conservadora da
sociedade brasileira reagiu negativamente. O ato fora, como afirmou Rodrigo Pato Sá Motta,
“aplaudido pela esquerda e pelos nacionalistas, mas execrado pela direita” (MOTTA, 2007, p.
239). O Programa de Governo apresentado ao Congresso em setembro de 1961, para além da
defesa do reatamento com a URSS, assim como com os países da linha da Cortina de Ferro,
deixava claro que as relações seriam dadas em termos pragmáticos, visando exclusivamente
os interesses brasileiros, não havendo fundamentos de caráter ideológico e nem a negação do
regime democrático167. Esses argumentos foram reforçados no discurso que San Tiago Dantas

164 Vários autores atestam isso. Vizentini (2008, p. 26), por exemplo, afirma que Dantas “dotou a PEI de um
corpo teórico consistente e colocou-a em prática, pois Quadros pouco ultrapassara o nível do discurso”.
165 O posicionamento do Brasil em relação à questão cubana é outro forte argumento. A recusa do país em
apoiar a invasão americana, a defesa da autodeterminação, então a defender o direito cubano de escolher seu
próprio sistema, mesmo que seja o comunista, e a tentativa de evitar a expulsão de Cuba da Organização dos
Estados Americanos (OEA) na Conferência de Punta del Leste, como pretendiam os americanos, atestam uma
nova forma de agir em relação aos Estados Unidos. Este novo modo não previa o alinhamento automático de
outros tempos. Sobre a relação Brasil/Cuba ver WROBEL (1993) e BEZERRA (2010).
166 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1961, p. 53.
167 “Essa normalização não tem qualquer significação ideológica, nem implica simpatia, ou mesmo tolerância,
em relação a regimes que se inspiram em princípios diversos dos que informam o sistema democrático
representativo, que praticamos. Do mesmo modo, estão ao nosso alcance medidas de ordem interna
perfeitamente eficazes para impedir que, à sombra de relações comerciais ou diplomáticas mantidas com esses
Estados, se favoreçam movimentos de infiltração ou de propaganda política, contrários à índole de nosso regime
e às características de nossa civilização”, Documentos de Política Externa Independente, Brasília: FUNAG,
V. 1, p. 177.
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proferiu na Câmara dos Deputados no dia 23 de novembro de 1961 168 , e, além disso, o
chanceler afirmou para os deputados que este movimento fazia parte do processo de
universalização da política externa brasileira, que o reatamento com aqueles países estava de
acordo com as normas e os princípios do Direito Internacional, e que em nada colocava em
risco a segurança nacional, visto ter sido feito dentro das normas sugeridas pelo Conselho de
Segurança Nacional.
Os argumentos econômicos também tiveram grande peso na argumentação do
chanceler. Diante de uma população que crescia em ritmo acelerado, além do rápido processo
de urbanização, a saída seria a constante expansão do mercado consumidor externo a fim de
viabilizar as importações de insumos necessárias aos projetos de industrialização e
desenvolvimento do país. Deste modo, os mercados da Europa Oriental trariam grandes
possibilidades, pois outras regiões como a África, a América Latina e a Europa Ocidental,
apresentariam dificuldades para a expansão comercial brasileira169. A África, devido ao seu
baixo crescimento, apresentava poucas perspectivas para o Brasil – além do fato que alguns
países competiam com o Brasil na exportação de primários. A Europa, especialmente aquela
do Mercado Comum Europeu, privilegiava com o tratamento discriminatório os países
membros. A América Latina, ainda que pudesse existir algumas possibilidades, estas eram
poucas. Assim, já que o bloco soviético possuía naquele contexto os maiores índices de
crescimento comercial do mundo (6,5%), apresentava-se como uma janela de oportunidade; e
seria um desperdício não aproveita-la por razões de caráter ideológico. Nas palavras de
Dantas,
Não estamos discutindo princípios filosóficos, nem questões doutrinárias. Vamos
defender o nosso país, o nosso regime, o nosso sistema, a nossa civilização, o nosso
estilo de vida, com as grandes forças que nos inspiraram na nossa formação e que
continuam a orientar e guiar as nossas verdadeiras elites. Mas não vamos fechar os
olhos à realidade contemporânea, quando estamos vendo que o nosso país tem um
projeto nacional a cumprir. Este projeto nacional é o de salvar da miséria e da
pauperização centenas de milhões de brasileiros e só conseguiremos fazê-lo, e só
conseguiremos realizá-lo, se conseguirmos aumentar o nosso comércio
substancialmente, indo disputar, em todas as áreas, as disponibilidades existentes
para a absorção dos nossos produtos170.

168 Documentos de Política Externa Independente, Brasília: FUNAG, V. 1, p. 203-220.
169 Os dados, retirados de um estudo feito pelo Itamaraty, foram apresentados pelo chanceler em sua inquirição
na Câmara dos Deputados. Ver Documentos de Política Externa Independente, Brasília: FUNAG, V. 1, p.
203-220.
170 Documentos de Política Externa Independente, Brasília: FUNAG, V. 1, p.217-218. Destaque-se, mais
uma vez, que em seu discurso a favor da PEI, San Tiago Dantas defende o projeto de desenvolvimento levando
em consideração as questões sociais.
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Vale frisar que a crise econômica, financeira e cambial não melhorara com a passagem
do governo de Jânio Quadros para João Goulart. Muito pelo contrário, continuou a piorar. A
inflação chegava muito perto da marca dos 55% em 1962, o crescimento do PIB perdia o
fôlego dos anos anteriores e a deterioração dos termos de troca dos produtos de exportação
brasileiros aumentava o déficit em conta corrente; além disso, a diminuição da entrada de
investimentos estrangeiros contribuiu para aprofundar ainda mais uma situação que já era
delicada 171 (ABREU, 2013, p. 223). Assim, independentemente das críticas feitas pelos
setores mais conservadores do espectro político brasileiro, San Tiago Dantas e João Goulart
buscaram mecanismos de operar melhor as relações com o Leste europeu a fim de inseri-las
dentro das necessidades e dos projetos brasileiros. Em 1962, por meio do decreto n. 1.880 de
14 de dezembro de 1962, criava-se o Grupo de Coordenação de Comércio com os Países
Socialistas da Europa Oriental, mais conhecida como COLESTE, atrelada a Divisão da
Europa Oriental do Ministério das Relações Exteriores. No documento, os argumentos a favor
de uma maior aproximação com o Leste europeu eram claros:

(...) é imperativo do desenvolvimento econômico do Brasil a expansão do seu
comércio exterior, não só nas áreas tradicionais, mas também pela abertura ou
ampliação de novos mercados”; [também] “... o comércio dos países socialistas
com as demais nações do mundo oferece possibilidade de crescente importância,
conforme revelam as estatísticas internacionais.”; [ou ainda] “...o incremento no
comércio entre o Brasil e a área socialista, verificado nos dois últimos anos, justifica
a expectativa de expansão ainda maior172.

Os resultados desses movimentos foram logo sentidos. Com a URSS, apesar de saldos
comerciais negativos entre os anos 1959-1961, o balanço comercial foi positivo em US$ 7,2
milhões, US$ 3,08 milhões e US$ 9,5 milhões nos anos 1962, 1963 e 1964
respectivamente173. Destaque-se que em abril de 1963 o Brasil firmou um grande acordo de
comércio e pagamento com a União Soviética com o objetivo de incrementar o intercâmbio
comercial que saltaria dos US$ 70 milhões do ano de 1962 para US$ 225 milhões em 1965 –
com projeções de US$ 160 milhões para 1963 e US$ 200 milhões para 1964 174. Segundo
171 As motivações que levavam esta diminuição podem ser associadas tanto à instabilidade política e a imagem
de “esquerdista” de João Goulart, o que gerava muita apreensão nos investidores estrangeiros, bem como do
esgotamento do ciclo de investimentos do Plano de Metas do governo anterior. Sobre isso ver ABREU (2013, p.
223).
172 Diário
Oficial
da
União, 17/12/1962. Também pode ser lido
on line em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DCM/dcm1880impressao.htm, acesso dia 06/10/2015.
173 Anuário Estatístico do IBGE.
174 Porém, essas projeções não se concretizaram. A corrente de comércio observada nos anos 1963 e 1964 fora
de US$ 77,127 milhões e US$ 64,717 milhões respectivamente. A grande instabilidade política dos anos 1963 e
1964, e o Golpe Militar de 1964, que então engendrou um redirecionamento da política externa brasileira, podem
ter contribuído com isso.
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Moniz Bandeira, os termos de comércio propostos pela URSS eram, de fato, favoráveis para
que o Brasil pudesse enfrentar a crise cambial, pois

Ela se dispunha a projetar, construir e financiar a longo prazo a represa de Itaipu,
recebendo parte do pagamento em café, algodão e outras commodities, em troca das
quais também se dispunha a fornecer petróleo, trigo, bem como equipamentos e
máquinas (BANDEIRA, 1989, p. 105).

No montante total, o comércio com a região do Leste europeu acumulou saldos favoráveis
para o Brasil de US$ 11,1 milhões em 1961 e US$ 26,7 milhões em 1962175. A corrente de
comércio do Brasil com a região do COMECON para o ano de 1962 foi de US$ 152,9
milhões segundo dados da CACEX, e a exportações brasileiras para aquela região somaram
US$ 75,5 milhões, o que representava 6,23% dos totais das vendas feitas ao estrangeiro pelo
país176.
Também com a República Democrática Alemã, os números e saldos comerciais eram
favoráveis. As exportações brasileiras, após uma queda no ano de 1962, cresceram nos anos
seguintes acumulando os totais de US$ 12,260 milhões em 1963 e US$ 14,723 milhões em
1964 177 . A participação de empresas brasileiras na feira de Leipzig ou a participação de
entidades germano-orientais nas feiras industriais brasileiras contribuíam para o incremento
do intercâmbio comercial entre os dois países. Na feira industrial de Leipzig, no início do ano
de 1963 a participação do Brasil era vista com otimismo. Segundo declarações de Werner
Foerster, chefe da representação diplomática da República Democrática Alemã, “nenhuma
firma exportadora brasileira participou da feira sem firmar um cotrato”, além disso, seguia
Foerster, o comércio Brasil/RDA tinha “possibilidade de ser elevado o seu nível a mais de
US$ 20 milhões se forem tomadas em linhas de contas propostas da RDA em exportar
máquinas, fábricas têxteis e de cimento, usinas termoelétricas178”. Antes disso, como noticiou
a imprensa brasileira, a participação da Alemanha Oriental na feira industrial de São Paulo de
1962, resultou no “aumento considerável do intercâmbio comercial entre o Brasil e
Pankow179”.
Também o comércio com este país estava atrelado aos planos de desenvolvimento
nacional e à busca de uma inserção mais autônoma e pragmática. Em 1962, a representação

175 O Estado de São Paulo, 17/02/1963, p. 3. Cálculos feitos pelo autor baseados nos dados extraídos do
anuário estatístico do IBGE confirmam estes números.
176 O Estado de São Paulo, 30/07/1963, p. 53.
177 Anuário Estatístico do IBGE.
178 O Estado de São Paulo, 17/02/1963, p. 33.
179 O Estado de São Paulo, 01/10/1963, p. 7.
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comercial da RDA no Brasil submeteu um acordo para se estabelecer um regime de troca de
café brasileiro por maquinários e equipamentos que seriam destinados, especialmente, aos
estados do nordeste e Goiás180. Francisco de Assis Grieco, chefe da Divisão de Cooperação
Econômica e Técnica, alegava que o acordo tinha pouca substância visto que não foram
especificadas quais seriam as máquinas e os equipamentos oferecidos; além disso, afirmava
que a conclusão desse acordo previa o parecer dos órgãos regionais, neste caso da SUDENE,
pois deveriam estar de acordo com os planos de desenvolvimento nacional. Caso tudo
estivesse nos conformes, “O Itamaraty poderia, assim, habilitar os órgãos competentes
brasileiros a avaliar a contrapartida oferecida, aquilatando seu aporte ao progresso
socioeconômico do país181”.
Gráfico III: Comércio Brasil – RDA
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Fonte: Anuário Estatístico do IBGE

O “Protocolo de Conversação” firmado por João Dantas durante a sua missão na
Alemanha Oriental em 1961 já tinha deixado claro quais eram as possibilidades do comércio
Brasil/RDA. O país comunista tinha condições de exportar uma série de maquinários,
equipamentos industriais e agrícolas, produtos químicos, instalações fabris completas, entre
outros. Muitos acordos foram firmados por indústrias e fábricas brasileiras interessadas na

180 AHMRE, Brasília, DCET/144, 17/12/1962/842.31 (81b)(42).
181 AHMRE, Brasília, DCET/144/ 17/12/1962/842.31 (81b)(42).
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obtenção de máquinas e equipamentos vindos da RDA. Do outro lado, o principal produto da
pauta de exportação brasileiro para a República Democrática Alemã continuava sendo o café.
E o consumo deste produto cresceu significativamente naquele país, o que ensejou um
incremento das exportações brasileiras e, ao mesmo tempo, as acusações de que o café
brasileiro estaria sendo reexportado. Em resposta a esta questão, Kurt Ulrich produziu um
documento – “Uma resposta a algumas perguntas” – onde afirma que o aumento do consumo
per capta de café na RDA está diretamente associado às melhorias no padrão de vida na
Alemanha Oriental e não à prática de reexportação. O aumento das vendas de café ao
estrangeiro interessava tanto aos exportadores de café, quanto às autoridades econômicas e
financeiras do Brasil, pois os termos de troca deterioravam-se vertiginosamente, além do fato
de que novos exportadores despontavam no cenário internacional, como o caso da Guiné e
outros países africanos – assim, era preciso manter e ampliar os mercados brasileiros deste
produto.
De fato, as exportações de café para a RDA cresceram a tal ponto que não mais
podiam ser supridas pelos limites definidos pelo ajuste bancário assinado em 1958. Os déficits
acumulados, somados ao aumento das importações, levaram dirigentes da RDA, em abril de
1963, a formalizarem um pedido para que pudessem utilizar o convênio comercial
Brasil/URSS para o pagamento da importação de 4.000 t de café do Brasil182. As autoridades
brasileiras discutiram as possibilidades e a viabilidade do uso de tal recurso. Após várias
consultas a diferentes instituições como o IBC e a CACEX, um estudo feito pelo Itamaraty
considerou essa transação lícita, normal e sem prejuízos para as partes envolvidas, em
especial para o Instituto Brasileiro do Café que iria receber do Banco do Brasil o equivalente
correspondente da operação, independentemente da conta utilizada. O estudo partia do
pressuposto que tanto a URSS quanto a RDA eram mercados novos para o café brasileiro,
portanto, seria vantajoso aprimorar o intercâmbio com os dois países e o uso deste dispositivo
contribuiria para isso. Além disso, não havia objeções do ponto de vista técnico para tal
operação. Segundo o relatório, assinado por Celso Diniz, chefe da Divisão da Europa Oriental
do Itamaraty, o maior problema do uso do convênio Brasil/URSS para o pagamento das
importações de café pela RDA seria de caráter político-ideológico: Celso Diniz estava receoso
que o acordo pudesse ser utilizado pela imprensa conservadora e pelos setores contrários à

182 AHMRE, Brasília, DOr/17/19/05/1963, 842.31 (81b)(42).
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aproximação do Brasil com a RDA, para alegar a existência de reexportação e fazer disso um
problema183.
A discussão sobre a aceitação ou não do pedido feito pelos dirigentes da República
Democrática Alemã foi longa 184 , mas depois de excluídas as possíveis irregularidades ou
ilegalidades, o parecer o Ministério das Relações Exteriores foi positivo, já que “tanto a
URSS como a Alemanha Oriental continuam interessadas na realização da operação, que o
Itamaraty encara, de seu lado, como enquadrada nos objetivos gerais de nossa política
comercial com a área socialista185”. Também, vale frisar, para além do dispositivo de usar a
conta convênio Brasil-URSS para a importação de café pela RDA, firmou-se no ano de 1962
um acordo entre o Banco do Brasil e o Norden Deutschebank promovendo alguns ajustes no
Acordo Bancário de 1958. Por meio deste novo entendimento, o crédito recíproco
estabelecido em US$ 2 milhões seria elevado para US$ 3 milhões para os anos de 1965-1966
e para US$ 5 milhões para os anos 1966-1968. Contudo, assim como o primeiro, o novo
ajuste só entraria em vigor a partir do ano de 1965.
Outro elemento que contribuiu para uma maior aproximação do Brasil com a RDA foi
o próprio relaxamento da doutrina Hallstein naqueles anos iniciais da década de 1960. Os
fatores que contribuíram com isso estão relacionados às mudanças na dinâmica da política
doméstica da República Federal da Alemanha. Primeiramente, o abandono do marxismo pelo
Partido Social Democrata (Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD) foi um fator
importante, pois com isso o partido aderia à lógica do livre mercado e evitava maiores
associações com a RDA, tornando-se uma alternativa viável à hegemonia da União
Democrática Cristã (Christlich Demokratische Union – CDU) no poder desde 1949186. Essas
mudanças logo foram sentidas nas eleições de 1961 onde a aliança CDU/CSU (Christlich
Soziale Unio, a União Social Cristã) perdeu a maioria absoluta das cadeiras e, com isso, foram
obrigados a incluir o Partido Liberal (Freie Demokratische Partei – FDP) na coalizão para

183 Em resposta a isso, Celso Diniz, lembrava ainda que o uso do convenio Brasil/URSS não significava
reexportação visto que os embarques seriam feitos no Brasil com destino direto a Alemanha Oriental, AHMRE,
Brasília, DOr/17/ 19/05/1963, 842.31 (81b)(42), p. 3.
184 O primeiro pedido foi feito em abril de 1963 e em novembro de 1964, ela ainda estava em andamento. A
resposta positiva veio em junho de 1965. Toda discussão está em AHMRE, Brasília, DOr/COLESTE/DPB/ 78/
31/04/1964, 842.31 (81b)(42) , AHMRE, Brasília, DOr/COLESTE/DPB/DPC/393/13/11/1964, 842.31
(81b)(42), e AHMRE, Brasília, COLESTE/DOr/DPB/12/08/06/1965, 842.31 (81b)(42).
185 Assinado por Luis Nogueira Porto, Secretário Adjunto para assuntos da Europa Oriental, AHMRE, Brasília,
DOr/COLESTE/DPB/DPC/393/13/11/1964, 842.31 (81b)(42), p. 2.
186 O grande evento da alteração do programa do Partido Social Democrata ocorreu no Congresso de Bad
Godesberg em 1959. Para além do abandono do marxismo, mudanças ocorreram também no campo das
propostas sobre política externa. Segundo COSERON (1994, p. 29-33), até o ano 1960 os sociais democratas
eram ferrenhos críticos da política atlantista e pró-americana de Adenauer, contudo, a partir do início da nova
década, passaram a aceitar melhor a política alinhamento com os EUA do chanceler Konrad Adenauer.
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formar um novo governo. Nessas eleições, o SPD aumentou em 35% o número de cadeiras
que possuía no Parlamento Alemão (Reichstag). Como afirmou Moniz Bandeira, a inclusão
dos liberais significava incluir no governo os homens de negócio e os industriais que surgiram
na Alemanha pós “Milagre Econômico”, e estes, há muito, desejavam a normalização das
relações com a Europa da linha da Cortina de Ferro a fim de ampliar seus negócios para
aquela região (BANDEIRA, 2009, p. 126-127). Divergências na coalizão governante a
respeito dos rumos da política externa e doméstica, a idade avançada de Adenauer, naquele
momento já com mais de 85 anos, e atritos com os americanos a respeito da situação de
Berlim e da divisão da Alemanha levaram o velho chanceler à renuncia em outubro de
1963187. A saída de Adenauer abria uma lenta, mas continua aproximação da RFA com os
países da Europa socialista, incluindo aí a República Democrática Alemã

188

e este

relaxamento fora, de algum modo, positivo para os movimentos brasileiros em direção à
RDA.
Apesar dos dados positivos do comércio Brasil/Alemanha Oriental, e também do
Brasil/Europa socialista, as críticas vindas, principalmente, da direita alinhada ao paradigma
americanista foram intensas e constantes. A imprensa conservadora e os setores liberais
alinhados ao americanismo insistiam em apresentar argumentos para desconstruir o
movimento do Itamaraty em direção ao bloco soviético. As principais críticas feitas em
relação ao aprofundamento do intercâmbio com a Europa socialista giravam em torno de duas
questões centrais: a primeira era o pequeno nível comercial com aquela região em
comparação ao volume observado do comércio com a Europa Ocidental, ponto este,
justamente, que PEI buscava reverter; e a segunda questão implicava o caso específico da
exportação de café, pois os detratores afirmavam e reafirmavam a prática da reexportação por
aqueles países, e no grande prejuízo para os exportadores brasileiros deste produto. E a essas
duas críticas, poderíamos acrescentar uma terceira de faceta política-ideológica, ainda que de
forma velada e não declarada: o caráter anticomunista e a defesa do paradigma de aliado
especial por determinados setores da sociedade brasileira.

187 Mais sobre o fim da Era Adenauer, ver KITCHEN (2013, p. 459-463). Sobre as divergências de Adenauer e
Kennedy, vale frisar que resultavam do receio do chanceler alemão de que os entendimentos do presidente
americano com Kruschev após a construção do muro levassem os Estados Unidos a sacrificar a posição de
Berlim Ocidental, afinal esta cidade, agora fechada, perdera a importância que tinha como contraponto ao
modelo socialista; além disso, Adenauer também estava alarmado com a possibilidade de que os entendimentos
entre as duas superpotências poderia redundar numa possível reunificação que implicasse a neutralização militar
da Alemanha, assim como propunham os soviéticos desde Stálin. Mais sobre isso ver BANDEIRA (2009, p. 127
e 2000, p. 127-135)
188 Em meados da década de 1960 essa aproximação ganha a configuração de uma nova política externa
conhecida como Ostpolitik, que será discutida mais a frente nesta dissertação.
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Assim, em uma leva de artigos ao longo dos anos de 1962, 1963 e 1964 as relações
Brasil/RDA foram atacadas como inócuas e pouco vantajosas para o país. Um artigo
veiculado no dia 26 de maio de 1962 afirmava que o comércio Brasil/RFA era muito mais
vantajoso para o país do que aquele entre o Brasil e a RDA, pois enquanto a Alemanha
Ocidental concedia créditos, a Oriental contraia dívidas, enquanto a RFA possuía um mercado
grandioso e relevante a RDA pouco podia contribuir para o desenvolvimento nacional189. Na
mesma direção está o artigo “Comércio com o Leste: ilusões e realidades190”. Neste, a grande
ilusão seria a de que o comércio brasileiro com a região da Europa socialista chegaria aos
níveis daquele observado com as grandes nações desenvolvidas de economia livre, e que esta
busca de maior aproximação com os países socialistas estava ligada a um discurso proferido
por autoridades brasileiras, mais baseado nessas ilusões do que na realidade concreta; a
grande vantagem, seguia o artigo, seria o “saldo muito favorável ao Brasil”, contudo, mesmo
as vantagens eram postas como negativas pelo artigo, pois, segundo a nota, aqueles países
poderiam “julgar não vantajoso trocar fábricas, equipamentos e instalações por café, cacau” e
outros produtos da pauta de exportação brasileira.
Nesta mesma linha de raciocínio, o saldo positivo brasileiro em relação ao comércio
com o bloco soviético era transformado em objeto de crítica, pois significava “congelamento
de recursos”, já que “financiamos aos países comunistas a aquisição de produtos como
algodão, cacau, couros e minérios, para não falar do café 191 ”. Estes “congelamento” e
“financiamento” auferidos pela nota jornalística estavam associados ao próprio caráter
bilateral e ao uso de moedas não conversíveis nas transações com os países socialistas da
Europa Oriental. Assim, os críticos entendiam que os saldos, ainda que positivos, somente
serviam como uma espécie de “pagamento antecipado” para a compra de bens de produção a
serem recebidos no longo prazo – o que não seria vantajoso. Além disso, havia o fato de que
as dívidas acumuladas significavam mais encomendas de bens de produção a serem entregues
sempre em um futuro ainda a chegar, pois não se podiam utilizar saldos positivos com um
país para se comprar de outro192.

189 “Por uma curiosa coincidência, a Missão Econômica da República Federal da Alemanha (Alemanha
Ocidental) chegou ao Rio de Janeiro no mesmo dia em que o governo da Alemanha Oriental pediu auxilio ao
governo de Bonn. Tal coincidência confirma uma vez mais o quanto a Alemanha Ocidental é mais importante,
no tocante a colaboração econômica, para o Brasil.” O Estado de São Paulo, 26/05/1962, p. 3.
190 Comércio com o Leste: ilusões e realidades, O Estado de São Paulo, 17/01/1962, p. 37.
191 Miragem do intercâmbio com o Leste, O Estado de São Paulo, 17/02/1963, p. 3. E o artigo segue
afirmando as vantagens do comércio com os EUA e com a Europa Ocidental.
192 Como dito mais acima, esta questão fora resolvida quando fora dado o parecer positivo para que a RDA
comprasse café brasileiro usando a carta convênio Brasil/URSS, abrindo um precedente importante nas relações
comerciais do Brasil com os países do bloco soviético.
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De qualquer maneira, o que os críticos dessas relações não entendiam, ou se faziam
não entender (o que era muito mais provável), era o fato de que esse movimento da política
exterior brasileira não se dava em detrimento do comércio com os EUA ou com a Europa
Ocidental, que continuavam sendo os principais parceiros e ainda possuíam caráter estratégico
para os planos brasileiros, em especial a Europa Ocidental; também, se faziam não entender
de que o movimento visava justamente ampliar o intercâmbio com uma região em que
produtos necessários para o desenvolvimento industrial e econômico pudessem ser adquiridos
sem a necessidade do uso de moedas conversíveis, visto a escassez delas nos cofres brasileiros
– a crise cambial era uma realidade que dificultava sobremaneira as importações, e este
comércio dava ao Brasil acesso aos bens de capital necessários à industrialização sem a
contrapartida do uso de moedas fortes, e justamente por isso fora considerado pelos
formuladores de políticas públicas e operadores da política externa um comércio vantajoso e
necessário. Além disso, a aproximação com o bloco soviético conferia a inserção
internacional brasileira uma caráter mundial ampliando a presença do Brasil no mundo, o que,
segundo os formuladores da Política Externa Independente, ampliaria os recursos de poder e a
capacidade de negociação internacional do país.
A Política Externa Independente de Jânio Quadros e de João Goulart nunca fora uma
unanimidade. Como dito, ela conheceu desde o início a ferrenha oposição dos setores mais a
direita do espectro político brasileiro, e na medida em que a polarização da política doméstica
crescia, aumentava também as críticas e a oposição à PEI e ao posicionamento do governo
brasileiro em relação aos países do bloco socialista. O retorno ao presidencialismo em janeiro
de 1963 resultou no retorno dos poderes ao presidente João Goulart193. O ministério composto
por Jango era formado por nomes da chamada “esquerda moderada”, como Celso Furtado
(Planejamento) e San Tiago Dantas (Fazenda). Contudo, a polarização persistia, ainda mais
com o retorno dos poderes às mãos de um presidente constantemente tachado de “comunista”.
A escolha de Almino Afonso, figura que circulava entre os setores mais radicais da esquerda,
para o Ministério do Trabalho ampliavam a desconfiança e o descontentamento da direita
liberal já bastante insatisfeita com o resultado do plebiscito de janeiro194.
A situação econômica e financeira continuava piorando e, para além da inflação e da
crise cambial, a perda na vitalidade do crescimento trazia novos problemas, pois ameaçava os
planos de desenvolvimento e industrialização brasileiros. Desta maneira, Celso Furtado

193 Em uma votação que envolveu mais 12 milhões de eleitores, 9,5 milhões disseram não ao parlamentarismo
optando, desta forma, pelo retorno do presidencialismo.
194 Mais sobre as questões da política brasileira nesse período ver SKIDMORE (2010, p. 298-348),
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lançou o Plano Trienal (1963-1965) visando retomar o crescimento, combater a inflação e
introduzir uma série de reformas estruturais, as reformas de base, a incluir a reforma agrária,
tributária, financeira e educacional. Devido a sua abrangência a incluir também questões de
ordem social e estrutural, o Plano Trienal se diferenciava dos anteriores lançados por Dutra,
Kubistchek ou Quadros, e enfatizava a necessidade de diminuir as desigualdades sociais e
regionais do Brasil195 (SKIDMORE, 2010, p. 2979-280). No geral, o plano propunha ações
como a redução dos gastos públicos a fim de reduzir a inflação, e para recuperar o
crescimento econômico, a manutenção da capacidade de importação e dos investimentos
públicos. Os recursos seriam obtidos via o corte dos subsídios dados à importação de certos
produtos e à determinadas tarifas públicas, além do aumento de impostos sobre grupos de
renda mais alta – a taxação dos mais ricos (FAUSTO, 2001, p. 456; ABREU, 2013, p. 224). A
manutenção na capacidade importadora diante de cortes de subsídios às importações, destaque
para aqueles incidentes sobre o trigo e o petróleo, além da necessidade de novos acertos com
credores internacionais em um momento de dificuldades financeiras, exigiam da política
externa brasileira um forte movimento em várias direções, por isso mesmo foram mantidos os
pressupostos da Política Externa Independente.
Todavia, por colocar em evidência questões de caráter social e propor reformas
estruturais como a reforma agrária e a tributária, o Plano Trienal ensejou a reação imediata
dos setores conservadores da sociedade brasileira. Além disso, os cortes em gastos públicos,
nos subsídios de alguns produtos importados e nas tarifas públicas resultaram em um aumento
quase imediato do custo de vida, o que trouxe um grande descontentamento de camadas
populares e dos setores mais a esquerda do espectro político brasileiro. Além disso, o
movimento operário se recusava a aceitar qualquer restrição aos salários como forma de
conter e segurar a inflação. Também, os credores internacionais, como o governo norteamericano e o Fundo Monetário, e os investidores estrangeiros se mostravam muito pouco
dispostos a contribuir com um governo que parecia perder as rédeas da situação. O plano
fracassou. Em 1963 a inflação chegou pertos dos 100%, o PIB cresceu apenas 0,6% (em
oposição aos 5,3% em 1962), o ciclo de investimentos se esgotava e a situação fiscal estava
fora de controle (ABREU, 2013, p. 224), e tudo isso refletia ainda mais em um quadro de
instabilidade política e social que tendia a se agravar.
Neste contexto as relações do Brasil com os Estados Unidos entravam numa espiral de
atritos cada vez mais intensos. A aproximação com o bloco soviético incomodava. Ainda que
195 “(...) buscava retomar o ritmo de crescimento do PIB da fase anterior (...) ao mesmo tempo em que
pretendia, pela primeira vez, contemplar alguns objetivos redistributivos” (ALMEIDA, 2004, p.12).
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os serviços de inteligência americanos reconhecessem que os vínculos do Brasil com os países
da linha da Cortina de Ferro tinham caráter especialmente comercial, portanto não ideológico,
os grandes acordos, como aquele firmado com a União Soviética em 1963, ou a compra de
helicópteros poloneses pagos em café, entre outros, eram motivos de apreensão e sempre
colocados na mesa de discussão quando autoridades americanas e brasileiras se encontravam
para debater o relacionamento Brasil/EUA, ou as propostas de auxílio e os pedidos de ajuda
feitos pelo governo brasileiro (BANDEIRA, 1989, p. 101-138). Também a questão cubana
fora, em termos de política externa, um dos pontos de atrito entre os dois países. A declaração
do caráter socialista da revolução feito por Fidel Castro no final de 1961 trouxe um claro
desafio à autoridade e à hegemonia americana na região e, além disso, permitiu a uma maior
presença da União Soviética no continente americano, o que gerava grande apreensão, pois os
soviéticos estavam em plena campanha para ampliar sua presença no mundo 196 - e a
aproximação do Brasil com os países da linha da Cortina de Ferro passava a ser vista cada vez
mais como um problema.
Baseados nos pressupostos da Carta da Organização dos Estados Americanos de
1948 197 , segundo a qual os Estados membros deveriam respeitar a pluralidade e a
representatividade de seus governos, e do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca
(TIAR)198, visto que o avanço comunista na região fora interpretado como uma grave ameaça
à segurança regional, os Estado Unidos iniciaram uma forte campanha para expulsar Cuba da
organização, e para tanto almejavam o apoio dos Estados membros. Com o intuito de resolver
a questão cubana, foi convocada para o mês de janeiro de 1962 uma grande conferência a ser
realizada na cidade uruguaia de Punta del Leste 199 . A posição tomada pelo Brasil estava
dentro dos fundamentos da Política Externa Independente, ou seja, a defesa da
autodeterminação de Cuba – o direito dos cubanos em escolher o regime que desejam – e da
não intervenção, além do argumento de que era possível trazer para o continente americano a
Coexistência Pacífica observada na Ásia e na Europa. Apostando em uma postura

196 No início da década de 1960 a URSS lança um grande movimento publicitário – soft power de Joseph Nye –
a fim de melhorar sua imagem no resto do mundo. Mostras de cinema, filme e arte soviética eram enviadas a
diversas partes do mundo, fundações de institutos culturais, como o Instituto Cultural Brasil-URSS (ICBUS),
eram promovidas com o objetivo de, se não combater, pelo menos amenizar os longos anos de propaganda
anticomunista. Sobre isso ver MOTA (2007, p. 239).
197 Dos entendimentos gerados por esta Carta durante a IX Conferência Internacional Interamericana, ocorrida
em Bogotá no ano de 1948, fora criada a Organização dos Estados Americanos (OEA).
198 Assinado em setembro de 1947 na cidade do Rio de Janeiro, o TIAR foi um acordo de defesa mútua
celebrado dentro do contexto continental americano. O tratado tinha por finalidade promover a união dos países
da região contra um possível ataque vindo de fora.
199 Mais detalhes sobre a Conferência de Punta del Leste e a participação brasileira, ver NETO (2005),
BEZERRA (2010) e WROBEL (1993).
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conciliadora e mediadora, San Tiago Dantas tentou evitar a expulsão da ilha do sistema
interamericano. Contudo, e apesar do apoio que o Brasil recebeu do México, da Argentina, do
Chile, da Bolívia, do Uruguai e do Equador, Cuba foi expulsa da OEA no dia 31 de janeiro
daquele ano.
Mesmo tendo sido derrotada, a posição assumida pela Brasil imprimia, de fato, um
novo paradigma de política externa, então, a contrariar os desejos e as pressões
estadunidenses200. Segundo Paulo Wrobel,

Mesmo que o Brasil não tenha sido capaz de influir na decisão de expulsar Cuba do
sistema interamericano, ou de contrabalancear o poderio econômico e político de
Washington no hemisfério, ou de exercer qualquer papel ativo durante a crise dos
mísseis, essas tentativas marcaram uma mudança na natureza da política externa
brasileira. Elas representaram um esforço para romper com o isolamento econômico
e político do Brasil entre seus vizinhos da América espanhola e com seu tradicional
alinhamento a Washington (...) a política externa independente mostrou ser um
conjunto de políticas que lançaram novas bases para as relações exteriores do
Brasil (WROBEL, 1993, p. 205 – grifo do autor).

A reação dos setores mais conservadores da sociedade brasileira foi intensa. No dia 7 de
fevereiro de 1962 o chanceler teve que explicar, diante de um Congresso cada vez mais
impaciente com os rumos da política externa brasileira, o posicionamento brasileiro em Punta
del Leste 201 . Em relação aos Estados Unidos, ainda que Kennedy buscasse um maior
entendimento com João Goulart e com o governo brasileiro, a Crise dos Mísseis202 azedou as
relações entre os dois países. Se por um lado o Brasil concordou com o bloqueio naval, com a
inspeção aos navios que se dirigissem a ilha e se opôs a instalação em território cubano de
mísseis ofensivos soviéticos, por outro não abdicou em defender a autodeterminação de Cuba,
assim como assumiu um discurso bastante crítico ao modo como Kennedy conduziu o todo o
processo da crise (BANDEIRA, 1989, p. 106-112; BEZERRA, 2010, p. 60-64).

200 Segundo Altemani de Oliveira, a postura e o posicionamento da diplomacia brasileira na questão cubana é
um claro exemplo da autonomia buscada pela PEI (OLIVEIRA, 2005, p. 99).
201 Ver o discurso do Chanceler em Documentos de Política Externa Independente, p. 291-306.
202 A Crise dos Mísseis foi um dos pontos mais quentes da Guerra. Na medida em que as relações com os EUA
pioravam, Cuba se aproximava da URSS e os laços entre os dois países se estreitavam. A aproximação de Cuba
com a superpotência comunista, além de trazer ajuda econômica, garantia a segurança do regime que se
consolidava. Desta feita, Kruschev, com o apoio de Fidel Castro, instalou mísseis apontados para diversas
cidades americanas – lotados a uma distância de apenas 150 km do território americano, fato que gerou um
grande choque com os EUA. Assessores militares de Kennedy chegaram a sugerir um ataque aéreo, mas o
presidente americano optou pela imposição de um bloqueio naval e pela negociação diplomática. O acordo
firmado entre Kennedy e Kruschev previa a retirada dos mísseis soviéticos da ilha e, em troca, o presidente
americano se comprometeu a desarmar os mísseis instalados na Turquia e a não invadir novamente Cuba. Depois
dos dias de grande tensão, deu-se início aos entendimentos que levariam à detente. Segundo Maurice Vaïsse, “a
crise prova que o diálogo das duas superpotências é não apenas necessário, mas também possível ...” (2013, p.
96). Mais sobre isso ver LOWE (2011, p. 150-155), VAÏSSE (2013, p. 94-96) e GADDIS (2006).

99

Apesar das divergências internacionais, foram as questões relacionadas à política
doméstica que culminaram no Golpe Militar em 31 de março de 1964 (BANDEIRA, 1989, p.
110). A intensificação do movimento operário em um contexto de crise e, no campo, a ação
das Ligas Camponesas a pressionar o governo por medidas mais assertivas a favor da reforma
agrária, traziam complicações para um governo já bastante fragilizado, pois fazia crescer o
medo nas autoridades americanas que o Brasil pudesse se tornar uma espécie de “nova
Cuba203”. Somado a isso, questões que giravam em torno da lei das remessas de lucros e das
nacionalizações de empresas americanas por governadores brasileiros, levaram o governo
americano a amplificar as pressões sobre o governo brasileiro para que este tomasse as
medidas necessárias para se resolver a situação. Diante deste contexto, uma feroz campanha
de desestabilização do governo começou a ser patrocinada por várias organizações norteamericanas, como a Agência Central de Informação (CIA) e o Serviço de Informação
(USIS)204, e brasileiras como o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES) e o Instituto
Brasileiro de Ação Democrática (IBA), além de vários jornais de grande circulação como o
Tribuna da Imprensa e O Estado de São Paulo.
O Golpe veio no dia 31 de março de 1964. Depois de alguns meses de intenso debate
político e fortes manifestações nas ruas de muitas cidades brasileiras, com movimentos tanto a
favor do governo Goulart quanto a favor de uma intervenção militar, como o caso das
marchas da família com Deus pela liberdade, o general Olímpio Mourão Filho mobiliza suas
tropas e inicia o movimento ruma ao Rio de Janeiro. No dia seguinte, 1º de abril, outros
generais mobilizam seus exércitos em apoio ao golpe de Estado que estava em curso. Na noite
desse mesmo dia, Auro Moura, presidente do Senado, declarou vago o cargo de presidente da
República 205 , e pela linha sucessória assumia, já no dia 2, o presidente da Câmara dos
Deputados Ranieri Mazzilli. O governo americano, por meio da operação Brother Sam, estava
preparado para uma intervenção em caso de resistência armada. Brizola chegou a ensaiar uma
reação mobilizando tropas e reunindo apoio popular, todavia Jango optou pelo exílio e pelo
não derramamento de sangue – fato que contribuiu para desmobilizar aqueles setores

203 Um relatório da CIA, de junho de 1963, trazia as seguintes afirmativas: “(...) a profunda instabilidade
política e econômica do país, e as fortes posições que vem sendo conquistadas pelos comunistas, esquerdistas
extremos e ultranacionalistas tenderão a empurrar o país em direção a saídas mais radicais nas políticas interna e
externa. Isso poderia levar finalmente ao estabelecimento de um regime esquerdista extremo com um caráter
fortemente antiamericano” (citado por AYERBE, 2002, p. 141).
204 Segundo Carlos Fico, “nunca houve na história brasileira um presidente da República que tenha enfrentado
uma campanha externa de desestabilização tão grande como Goulart” (2008, p. 75).
205 Ressalta-se que o golpe de Estado contava com o apoio do Congresso Nacional, pois esta declaração feita
por Auro Moura foi feita com João Goulart ainda em território nacional. Na ocasião, o presidente se dirigia para
Porto Alegre a fim de se encontrar com Brizola e com as tropas legalistas do III Exército.
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desejosos em resistir ao putsch em movimento206. Com a queda de João Goulart o Brasil
entraria em uma nova fase de sua história política.
O advento do regime militar põe um fim ao movimento iniciado pela Política Externa
Independente. A PEI, por certo, foi uma experiência inovadora a ensejar um novo modelo de
inserção internacional. Por meio dela, o Brasil dilatou suas dimensões diplomáticas e
comerciais, diversificou seus mercados e dinamizou suas relações internacionais com várias
regiões, com destaque para o bloco soviético, e buscou explorar novos eixos no sistema
internacional como o eixo horizontal, o Sul/Sul se aproximando da África e Ásia, e o
diagonal, o Sul/Leste ao intensificar seu intercâmbio e suas relações com a União soviética e
com Europa socialista. Com a PEI, o Brasil assumiu o discurso e buscou colocar em prática a
defesa da autodeterminação, da descolonização, do desarmamento, da não intervenção. Nos
fóruns multilaterais se colocou a criticar a hegemonia dos países desenvolvidos e buscou se
aproximar dos países em desenvolvimento, incluindo aí os socialistas que passaram a ser
vistos,

dentro

de

uma

concepção

que

dividia

o

mundo

em

Norte/Sul

(desenvolvidos/subdesenvolvidos), para além daquela Leste/Oeste, como países que possuíam
problemas semelhantes aos brasileiros.
A Política Externa Independente foi, em suma, a primeira manifestação das teses
globalistas e do paradigma da autonomia na diplomacia brasileira. Contudo, diante das
fraquezas que o Brasil ainda possuía, as condições para sua plena implementação ainda não
estavam postas a mesa (PINHEIRO, 2004, p. 36). Para Paulo Fagundes Vizentini, a PEI foi
“uma experiência inédita, que tirava a diplomacia brasileira de suas modestas perspectivas
regionais e reativas, arrojando-a a uma dimensão internacional” posta a serviço do
desenvolvimento nacional; e apesar da “correção dos rumos” instituída pelo regime militar,

a PEI revelou-se muito mais precoce do que equivocada, pois alguns de seus
postulados foram retomados pela diplomacia dos militares ao final da primeira
metade dos anos 1970 com o chamado Pragmatismo Responsável – embora já
tivesse sido encaminhada nos governos Costa e Silva e Médici (VISENTINI, 2013,
p. 55).

Nos dez anos que vão de 1954 a 1964 o Brasil não apenas iniciou suas relações
comerciais com a República Democrática Alemã, como também buscou instrumentalizar este
intercâmbio colocando-o a favor do desenvolvimento nacional e do desenho de uma política
externa mais diversificada e globalizada, e por isso, mais independente e autônoma. O
206 Sobre os pormenores do Golpe Militar de 1964, ver FICO (2008, p. 65-123) e NAPOLITANO (1998, p. 421 e 2014, p. 13-67), VIEIRA (2014, p. 11-34), FAUSTO (2001, p. 457-468) e SCHWARCZ; STARLING
(2015, p. 442-451).
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comércio entre os dois países, ainda que fosse pequeno em comparação com aquele praticado
entre o Brasil e os países desenvolvidos, vislumbrou novas possibilidades de acesso aos
insumos necessários à industrialização brasileira, e também de abertura de um novo mercado
consumidor dos produtos da pauta de exportação do Brasil. O contato com a Alemanha
Oriental, diferentemente do que ocorreu com os outros países da Europa alinhada aos
soviéticos, fora prejudicado pelas restrições impostas pela doutrina Hallstein, o que impediu o
Brasil de oficializar sua relação com aquele país. Entretanto, mesmo sofrendo pressões
contrárias do governo de Bonn, nos anos em que começou a buscar uma projeção
internacional mais autônoma e independente, a diplomacia brasileira se esforçou para estreitar
os laços com a RDA, como indica o estabelecimento de uma representação comercial
germano-oriental no Rio de Janeiro em 1959 e a inclusão deste país na agenda de visitas da
Missão Dantas em 1961.
A tomada do poder pelo militares em 1964 trouxe, nos anos iniciais, algumas
mudanças na postura do encaminhamento da política externa brasileira. Contudo, e apesar do
caráter anticomunista do regime instalado, o intercâmbio comercial foi mantido e, a partir dos
anos finais da década de 1960, aprofundado. Também será a diplomacia dos militares a
responsável pelo estabelecimento das relações diplomáticas do Brasil com a República
Democrática Alemã em outubro de 1973, e com isso iniciando um novo momento nas
relações entre os dois países.
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CAPÍTULO III

Relações Pragmáticas em Tempos de Guerra Fria
Ranieri Mazzilli assumiu a presidência no dia 2 de abril de 1964, mas quem governava
de fato o Brasil naquele momento eram as Forças Armadas por meio do Supremo Comando
Revolucionário, composto pelos três ministros militares: o general Arthur da Costa e Silva, o
brigadeiro Francisco de Assis Correia e Mello e o vice-almirante Augusto Grünewald. No dia
9 deste mesmo mês, a junta militar que então comandava o país assinou o primeiro Ato
Institucional207 (AI 1), e por meio deste foram cassados os mandatos e os direitos políticos de
vários deputados, senadores, políticos e cidadãos brasileiros – todos acusados de
“esquerdismo”. Uma vez expurgados dos críticos e dos opositores ao golpe e do novo regime,
o Congresso Nacional elegeu com 361 votos o general Humberto de Alencar Castelo Branco
como novo presidente do Brasil. Durante o seu governo, dois foram os ministros a ocupar a
pasta das Relações Exteriores: Vasco Leitão da Cunha (1964-1965) e Juracy Magalhães
(1966-1967).
O novo regime que se instalava no Brasil se fazia em oposição àquele que derrubara.
Muitos dos elementos que então foram marcas da presidência de João Goulart seriam
abandonados, incluindo aí a “nova política exterior” iniciada por Jânio Quadros e aprofundada
por João Goulart. Com isso, a diplomacia que Castelo Branco desenhou marcou uma “radical
guinada” (GONÇALVES; MYAMOTO, 1993, p. 215) em relação à Política Externa
Independente 208 . De uma inserção internacional voltada para o mundo, de tendência

207 Os Atos Institucionais podem ser descritos como decretos jurídicos autoritários e centralizadores que
conferiam aos governantes e presidentes militares poderes excepcionais, o que os permitia atuar a despeito da
Constituição Federal. Ao longo de todo o ciclo militar (1964-1985) foram decretados 17 Atos Institucionais. O
AI 1, que deveria vigorar até o ano 1966, garantia ao Poder Executivo o poder de cassar direitos e mandatos
políticos, decretar estado de sítio e exercer controle sobre o Congresso. Apesar disso, e ainda no espírito de que a
“Revolução de 1964” viera apenas apara afastar o “perigo vermelho”, o Ato marcava as datas das próximas
eleições: dia 3 de outubro de 1964. Contudo, estas acabaram não acontecendo. Sobre o Golpe de 1964 e seu
desenrolar ver FICO (2008, p. 65-166) e NAPOLITANO (1998, p. 4-21 e 2014, p. 13-67), VIEIRA (2014, p. 1134), FAUSTO (2001, p. 457-468) e SCHWARCZ; STARLING (2015, p. 442-451).
208 A esta ideia de “radical guinada”, acrescente-se ainda as imagens de “descontinuidade” (OLIVEIRA, 2005,
p. 108), de “revisão” (PINHEIRO, 2004, p. 36) e “recuo” (VIZENTINI, 2008, p. 41) que serviram para definir e
explicar o modelo de inserção internacional brasileiro adotado pelo governo de Castelo Branco. Amado Cevo
explicou esta alteração da diplomacia brasileira como uma “correção de rumos”, visto que os militares
consideravam necessário “retificar o curso sinuoso” estabelecido com a PEI, contudo, o historiador relembra que
a partir de 1967 uma “nova correção de rumos” foi definida retomando, então, muitos dos preceitos da Política
Externa Independente. Deste modo, Amado Cervo entendeu a diplomacia de Castelo Branco como “um passo
fora da cadência” (CERVO; BUENO, 2011, p. 363-400).
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universalista, centrada no conflito Norte/Sul e sustentada pelo paradigma da autonomia,
Castelo Branco ao romper com os fundamentos do governo anterior, abandonou os preceitos
da PEI em nome de uma política externa voltada para o hemisfério, centrada no conflito
Leste/Oeste e sustentada pela ideia de “aliado especial”. Segundo Letícia Pinheiro, a
deposição de Goulart e a ascensão dos militares ao poder “fez retornar o paradigma
americanista” (2004, p. 37), e, nesta mesma linha de pensamento, segue Carlos Fico ao definir
os anos do governo Castelo Branco como “os anos de apoio incondicional” (2008, p. 125183), manifestos na célebre frase de Juracy Magalhães: “o que é bom para os Estados Unidos
é bom para o Brasil”.
Apesar deste retorno ao paradigma de aliado especial e do caráter anticomunista que o
regime adotou, é importante frisar que as relações diplomáticas e comerciais do Brasil com a
Europa socialista, e também com a União Soviética, foram mantidas – e no casa da República
Democrática Alemã apenas as relações comerciais –, ainda que tenham perdido a dimensão
política e estratégica que Política Externa Independente tinha estabelecido. O golpe e os
acontecimentos que o sucederam trouxeram algumas apreensões e dificuldades na operação
do relacionamento com o bloco socialista em 1964. Durante este ano as relações
permaneceram apenas no modo operacional, mantendo os acordos e as conversas
estabelecidas anteriormente, mas nenhum passo novo fora dado209. Contudo, a partir de 1965
com a definição por parte do presidente e da chancelaria brasileira de uma política externa
específica voltada para a Europa Oriental, novas conversas e acordos puderam ser
estabelecidos e firmados a partir das diretrizes traçadas pelas autoridades responsáveis 210 .
Com a República Democrática Alemã o intercâmbio comercial foi preservado e, até mesmo,
incrementado, mas apesar da decadência da doutrina Hallstein e das mudanças em curso na
política interna e externa da Alemanha Federal, o Brasil não alterou seu padrão de conduta em
relação à RDA, preservando sua posição de não reconhecimento diplomático.
Para entender os novos rumos adotados pela diplomacia brasileira, e principalmente o
realinhamento à diretrizes americanas, é preciso ter em mente que com a posse dos militares o
Ministério das Relações Exteriores perdeu força na definição da política internacional do país,
e muito de suas funções foram transferidas para o Conselho de Segurança Nacional (CSN),
fortemente influenciado pelas ideias da Escola Superior de Guerra (ESG). Com isso, a
Doutrina de Segurança Nacional (DSN) acabou sendo incorporada à política externa brasileira
209 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1964.
210 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1965.
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dando a ela uma nova orientação211 (PINHEIRO, 2004, p. 37). Dentro desta perspectiva, a
Guerra Fria, o conflito Leste/Oeste, e a necessidade de se combater o comunismo, eram tidos
como os eixos centrais do sistema internacional e, portanto, deveriam ser os elementos
primordiais a orientar as ações internacionais do Brasil – uma política externa colocada a
favor de garantir a segurança brasileira. De acordo com as teses formuladas por Golbery do
Couto e Silva212 no final dos 1950, as fragilidades brasileiras diante de uma possível guerra
total, ou mesmo diante da forte propaganda comunista vinda de Moscou, o Brasil deveria
aderir a defesa do Ocidente, aceitando a hegemonia norte-americana, visto este era o único
país com capacidade de enfrentar a potência soviética em caso de um ataque militar, e em
troca os americanos deveriam cooperar a fim de promover o fortalecimento da economia
brasileira, bem como apoiar o desenvolvimento da capacidade de defesa do Brasil
(GONÇALVES; MYAMOTO, 1993, p. 2013-2015).
A partir desta concepção forjaram-se novos conceitos a orientar a ação
internacional brasileira, sempre pautada na ideia de colaboração com os Estados Unidos. O
discurso centrado nas fronteiras ideológicas – a dividir o mundo entre os países capitalistas e
socialistas213 – e no perigo comunista, levaram os formuladores da política externa brasileira
211

A Escola Superior de Guerra foi fundada em 1949 pela lei n.185/49. O advento da Guerra Fria, bem como a
confrontação Leste/Oeste, EUA/URSS e o forte sentimento anticomunista do governo de Eurico Gaspar Dutra
foram elementos centrais no processo de sua criação. O modelo adotado como referência fora o National War
College americano, fato que resultou da forte influencia americana exercida sobre a concepção brasileira da
Doutrina de Segurança Nacional. No que se refere especificamente a doutrina brasileira, foram quatro os eixos a
baliza-la conceitualmente, a saber: objetivos nacionais, a segurança nacional, o poder nacional e a estratégia
nacional. A respeito da segurança, o principal desafio seria, naqueles anos de Guerra Fria, enfrentar a ameaça
comunista vista como autoritária, imperialista e expansionista. Este enfrentamento se daria tanto no plano
externo, apoiando os EUA em suas ações, quanto no plano interno, talvez o mais importante para a DSN
brasileira, a combater sem trégua a expansão dos ideais e dos movimentos ligados ao comunismo internacional.
Mais sobre a DSN ver BUENO (2014) e GARCIA (1997). Sobre esta questão, há uma interessante discussão
sobre o papel dos EUA na formulação da DSN brasileira. Tradicionalmente, a doutrina brasileira é considerada
como uma peça “importada” dos Estados, contudo, segundo Eugênio Vargas Garcia (1997) esta visão é bastante
limitada, pois não leva em conta as origens nacionais do pensamento militar brasileiro.
212 Golbery do Couto e Silva ingressou aos 16 anos na escola militar do Rio de Janeiro, e depois disso seguiu
uma longa carreira dentro do Exército brasileiro. Frequentou a escola militar Forth Leavenworth War School nos
Estados Unidos em 1944, e no ano seguinte serviu na Força Expedicionária Brasileira (FEB) que lutou na
Segunda Guerra Mundial. Ingressou na Escola Superior de Guerra em 1952 onde passou a atuar no
Departamento de Estudos desta instituição. É justamente na ESG que Golbery formulou a Doutrina de Segurança
Nacional que serviu de fundamento teórico para o golpe militar de 1964 e para a formulação da política externa
brasileira durante o governo Castello Branco. Durante a presidência de Castelo Branco, Ernesto Geisel e João
Figueiredo, Golbery ocupou cargos políticos como ministro do Tribunal de Contas da União e chefe da Casa
Civil da Presidência da República. Durante o governo Geisel e Figueiredo, Golbery foi um dos grandes artífices
e defensores do processo de abertura política.
213 É importante frisar que a Doutrina de Segurança Nacional trouxe as fronteiras ideológicas para o campo da
política doméstica. Neste sentido, aqueles que de algum modo eram vinculados às ideias socialistas ou
comunistas eram taxados de inimigos, e não adversários, pois estavam a propagandear e a difundir as ideias do
inimigo externo, e deste modo, reforçando seu poder e criando condições para que ele pudesse ampliar sua
influência no território nacional. Deste modo, as perseguições internas estariam diretamente conectadas as
demandas da segurança nacional implementadas pelo regime militar. Os princípios básicos da DSN eram: 1) as
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aos conceitos de segurança coletiva e integral, e de interdependência. O primeiro pressupunha
que a segurança hemisférica e nacional dos diferentes países do continente deveria estar
intimamente conectada, visto que o perigo vinha de fora, seja pelo avanço soviético ou chinês,
mas também de dentro, via movimentos guerrilheiros ligados a ideologia comunistas, e o
advento da Revolução Cubana, assim como todo o seu desenrolar, dava alento a esta
interpretação. Deste modo, o caminho seria adotar uma ação conjunta onde cada Estado
desempenharia seu papel, grande ou pequeno, na luta para combater o inimigo, cabendo aos
Estados Unidos liderança incontestável do bloco214. No discurso feito por Juracy Magalhães
na conferência de abertura do IV Curso do Colégio Interamericano, em 30 de outubro de
1964, os pressupostos da segurança coletiva ficam bastante claros:
O mundo livre apresenta uma união que não se confunde com a pretensa unidade do
mundo comunista (...) É inegável que são os Estados Unidos que tem a maior
responsabilidade e o mais pesado ônus (...) Sobre esse país recaí a liderança
incontestável e merecida de todas as nações integradas nesse mundo (...) Mas é
importante notar que esses aliados, do maior ao menor, do mais forte ao mais fraco,
são elementos vivos do mundo livre, investidos de direitos próprios e incumbidos de
deveres específicos (...) Líderes e liderados, somo todos parceiros da sobrevivência e
vitória dos ideias de liberdade e justiça e assim (...) temos todos a obrigação de
contribuir para a causa comum (citado por MARTINS, 1975, p. 59).

A este caráter coletivo da segurança deve ser somada a concepção de que ela só podia
ser concebida de modo integral, pois deve obrigatoriamente abarcar os mais diversos planos
como o político, o militar, o ideológico e, também, o econômico. Diante da perspectiva que a
segurança neste mundo de confrontação bipolar só seria possível se feita de modo coletivo e
integral, a independência de um país pressupunha, nas palavras do próprio Castelo Branco, “a
aceitação de um certo grau de interdependência, seja no campo militar ou político” (citado por
VISENTINI, 2004, p. 33). Neste sentido, aceitar a interdependência era, de algum modo,
aceitar a imposição de limites à própria soberania nacional visto que nesta nova concepção,
ela, a interdependência, se tornava a condição básica para próprio o exercício da soberania
nacional já que o contexto internacional apresentava cotidianamente riscos à liberdade dos

fronteiras entre os países eram mais ideológicas do que territoriais; 2) o inimigo da nação poderia estar dentro do
território nacional e ter nacionalidade brasileira; 3) a estratégia para se combater o inimigo deveria ser global; 4)
o desenvolvimento nacional fortalece a segurança interna; 5) segurança e desenvolvimento eram os objetivos
nacionais permanentes e incompatíveis com o liberalismo político; 6) o Estado não deveria ceder às pressões de
grupos sociais em conflito, pois é ele quem interpreta quais são os verdadeiros objetivos nacionais; 7) o poder
político do Estado deveria estar centralizado numa instituição nacional, neutra, disciplinada e rigidamente
hierarquizada como as Forças Armadas (NAPOLITANO, 1998, p. 22).
214 Carlos Estevam Martins explica a ideia por trás dos conceitos de segurança coletiva e interdependência: “Se
a cada país fossem atribuídas determinadas funções, e se cada qual cumprisse a sua parte, daí resultaria um todo
harmonioso, próspero e imbatível” (MARTINS, 1975, p. 59).
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Estados nacionais. Em discurso na I Conferência dos Companheiros da Aliança, em junho de
1964, Juracy Magalhães punha em claras palavras este argumento:
avançamos para o estabelecimento de uma nova ordem, em base internacional, na
qual a consciência da interdependência dos povos substituirá o conceito de soberania
nacional e na qual os interesses gerais prevalecerão sobre os especiais (...) não há
soberania, há liberdade dos Estados (citado por VISENTINI, 2004, p. 34).

Deste modo, fica claro que na formulação da política internacional de Castelo Branco
as esferas internas e externas se misturavam e davam conteúdo a um novo modelo de inserção
internacional a recuperar, assim, os elementos do paradigma americanista. Segundo Maria
Regina Soares Lima, foram dois os principais fatores que explicam este recuo à ideia de
fronteira ideológica e à concepção de aliado especial da política externa brasileira: 1) a
concordância ideológica entre o regime militar, e sua diplomacia estabelecida pelas ideias de
ESG, com a política externa estadunidense; e 2) o desejo de obter apoio econômico dos EUA
aos projetos de desenvolvimento como contrapartida do engajamento brasileiro na segurança
hemisférica (OLIVEIRA, 2005, p. 110). O segundo fator definido por Maria Regina é
significativo, pois demonstra que havia um forte componente a ligar as teses de segurança
nacional aos projetos de desenvolvimento nacional dentro da política externa brasileira. De
fato, o binômio segurança/desenvolvimento foi central nas formulações da política exterior do
Brasil ao longo do governo de Castelo Branco, pois estava baseado na crença de que o
desenvolvimento econômico não poderia ser alcançado sem segurança215.
O desenvolvimento brasileiro, como previam os novos formuladores da política
doméstica e externa do novo regime, deveria contar com o apoio dos americanos, e para tanto
as relações entre os dois países, bastante prejudicadas durante o governo anterior, deveriam
ser reestabelecidas em zonas amigáveis a excluir os fatores de atrito e desentendimentos.
Nesta perspectiva, o alinhamento com os EUA tinha um fator pragmático, para além daquele
ideológico. Eiti Sato lembra que ao assumir a presidência da República, Castelo Branco
enfrentava uma série de dificuldades econômicas e financeiras, e que as fontes de crédito e
financiamento estavam fechadas para o Brasil, e assim, portanto, enxergava nos Estados
Unidos a única alternativa viável para buscar recursos para a reorganização da economia e
retomar os esforços do desenvolvimento; ainda, segue o autor, o alinhamento com os EUA de
215 “Assim, se a meta do desenvolvimento já era parte da política nacional e a ação internacional do país deveria
coadjuvar este objetivo, agora também a segurança se transformava num dos eixos do interesse nacional
brasileiro e sua busca deveria se dar tanto doméstica como internacionalmente. O binômio segurançadesenvolvimento definiria a política interna e externa, com precedência do primeiro sobre o segundo”
(PINHEIRO, 2004, p. 38).
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Castelo Branco partia de concepções políticos estratégicas num contexto condicionado pela
Guerra Fria e, além disso, era uma ação coerente com o perfil ideológico do novo governo
(SATO, 1998, p. 16). Moniz Bandeira, apesar de considerar o governo Castelo Branco
bastante subserviente das determinações americanas, também entende que a aliança
pretendida por Castelo Branco com os EUA fora baseada, em grande parte, na “linha de
eliminação de atritos” (BANDEIRA, 1989, p. 147), então buscando rediscutir as relações
Brasil/Estados Unidos a levar este país a apoiar os projetos de desenvolvimento brasileiro em
troca do apoio no plano da segurança internacional e da adoção de vários mecanismos de livre
mercado no plano interno216.
No plano da segurança continental o Brasil deixou claro que estava disposto a atender
as demandas norte-americanas. No dia 13 de maio de 1964, pouco mais de um mês após
assumir a presidência da República, Castelo Branco rompeu as relações diplomáticas com
Cuba, em total contraste com o posicionamento estabelecido pela PEI dos governos
anteriores. A base de argumentação fora, justamente, aquela pautada pela Doutrina de
Segurança Nacional, pois ao se declarar marxista-leninista, além de excluir-se a si própria do
“hemisfério livre”, a ilha tronava-se um polo gerador de instabilidade no continente ao
difundir sua ideologia e ao apoiar grupos comunistas na região (VISENTINI, 2004, p. 41;
GONÇALVES; MYAMOTO, 1993, p. 217). Também, em julho de 1964 na IX Reunião de
Ministros das Relações Exteriores da OEA, o Brasil apoiou o isolamento e as sanções a Cuba,
mas negou-se a apoiar qualquer ação militar. Estas posturas estavam inteiramente de acordo
com o posicionamento americano que, em contrapartida anunciava a disposição de reiniciar o
fluxo de capitais interrompidos em 1963 (GONÇALVES; MYAMOTO, 1993, P. 217).
O envio de tropas brasileiras à Republica Dominicana em 1965/1966 é outra ação
sempre lembrada do engajamento brasileiro em apoiar os Estados Unidos nas questões de
segurança hemisférica . Turbulências políticas estavam ocorrendo no país desde o início da
década de 1960, e quando essas culminaram no início de uma guerra civil em abril de 1965 a

216 Há na literatura especializada um debate a respeito do caráter puramente ideológico ou pragmático do
alinhamento de Castelo Branco aos Estados Unidos. Letícia Pinheiro (2000 e 2004), Maria Regina Soares Lima
(1994), Moniz Bandeira (1989) e Paulo Fagundes Vizentini (2004) desposam a ideia do alinhamento automático.
Todavia, autores como Oliveiros Ferreira (2001), Gustavo Henrique Bezerra (2010) e Gustavo Frota Simões –
Turbulência Política Interna e Política Externa Durante o Governo Castelo Branco (1964 – 1967).
Dissertação de Mestrado, Brasília: UNB, 2010 – entendem que a aliança Brasil/EUA se deu a partir de questões
postas pelas demandas brasileiras, e não americanas. Oliveiros, por exemplo, ao questionar os críticos da frase “o
que é bom para os EUA é bom para o Brasil”, afirma que a política externa de Castelo é ativista e que tem como
finalidade a consolidação de objetivos nacionais, em especial o desenvolvimento econômico e a ampliação dos
recursos de poder (FERREIRA, 2001, p. 49-51).
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“luz vermelha” americana acendeu. A situação preocupou as autoridades americanas que em
uma reunião extraordinária da OEA aprovaram o envio de tropas a fim de debelar o conflito
dominicano, acusado de servir de base para a penetração comunista no país, o que poderia
torna-lo uma nova Cuba no continente217. O Brasil, em claro apoio aos EUA, deslocou 1.300
soldados a fim de somar forças com Honduras, Paraguai e Estados Unidos na resolução da
questão dominicana. Apesar das várias críticas recebidas, a justifica brasileira girava em torno
da necessidade de coresponsabilidade ao sistema americano e do desejo de comandar as
tropas da Força de Paz Interamericana da OEA, dando ao Brasil uma posição mais relevante
nas questões internacionais do hemisfério, além de fortalecer os mecanismo de ação coletivo
(FICO, 2008, p. 155-159).
O contexto continental que Castelo Branco enfrentava era diferente daquele que Jânio
Quadros e João Goulart enfrentaram. Após o assassinato de John F. Kennedy, em novembro
de 1963, assumiu a presidência dos Estados Unidos o vice-presidente Lyndon Baines
Johnson, tendo sido depois reeleito no pleito presidencial do ano seguinte. A política externa
de Johnson foi marcada pelo esforço em combater o comunismo no continente asiático
aprofundando o engajamento norte-americano no conflito do Vietnam

218

, além do

encaminhamento de maiores entendimentos com a União Soviética consolidando a detente
que viria marcar a historia das relações internacionais entre final dos anos 1960 e a década de
1970. Especificamente ao que se refere à América Latina, Johnson abandonou a postura de
Kennedy de não encorajamento de golpes de Estado (BANDEIRA, 1989, p. 130) 219, e passou
a interferir diretamente nos rumos políticos de vários países da América Latina. Esta nova
postura de Johnson está diretamente ligada àquilo que ficou como doutrina Mann. Para
auxilia-lo nas questões continentais, o presidente americano nomeou Thomas C. Mann como
secretário assistente para assuntos interamericanos e assistente especial do presidente para a
América Latina. De posse do cargo e imbuído de suas funções, Mann definiu os pressupostos
básica da nova doutrina norte-americana para a região, segundo a qual os Estados Unidos não
mais questionariam a natureza dos regimes políticos que receberiam sua ajuda econômica e
militar, não importando se fossem autoritárias ou ditatoriais, desde que se mantivessem
anticomunistas (FICO, 2008, p. 37). Assim, diante desta nova doutrina a orientar a política

217 Sobre isso ver AYERBE (2002, p. 144-148).
218 Sobre o posicionamento e a participação dos EUA na Guerra do Vietnam ver GADDIS (2006, p. 127-173),
VAÏSSE (2013, p. 132-138) e LOWE (2011, p. 166-172).
219
É preciso reconhecer, no entanto, que esta postura de Kennedy fora bastante hesitante, pois o presidente
americano reconheceu governos golpistas na Argentina, Peru, Equador e República Dominicana, fato
reconhecido pelo próprio Moniz Bandeira (1989, p. 141).
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externa americana para a região, Lyndon Jonhson tomou a decisão de intervir no Brasil caso
eclodisse uma guerra civil durante os eventos de março/abril de 1964 (operação Brother Sam),
assim como o reconheceu prontamente a presidência de Castelo Branco logo após seu nome
ter sido escolhido pelo Congresso brasileiro, mesmo em se tratando de um governo
claramente golpista e autoritário220. Além disso, créditos e empréstimos acertados durante o
governo João Goulart, mas ainda bloqueados devido ao clima de instabilidade no ano 1963,
foram finalmente liberados numa clara demonstração da disposição do governo estadunidense
em apoiar um regime de violentos traços anticomunistas – e os militares no poder, como já
dito nos parágrafos acima, se colocaram a disposição dos Estados Unidos a auxilia-los no
combate ao avanço comunista no continente.
É preciso associar esse engajamento brasileiro nas questões de segurança às ações de
política doméstica que visavam o desenvolvimento nacional. Como já dito, na perspectiva dos
formuladores das políticas públicas e externas do Brasil prevalecia a ideia de que os EUA,
diante do grande conflito estabelecido no mundo com a Guerra Fria, estaria disposto a
contribuir no plano econômico, financeiro e tecnológico com aqueles países que se
comprometessem a auxilia-lo no plano estratégico e de segurança – pelo menos, esta era a
ideai por trás paradigma americanista. No caso do Brasil, visto seu tamanho e suas grandes
capacidades, o
governo esperava receber um vigoroso fluxo de investimentos produtivos e
empréstimos a longo prazo, assim como contava com o futuro concurso de técnicos
e especialistas, que viriam assessorar os principais órgãos de planejamento nacional,
regional e setorial. Para tanto (...) empenhou-se em colocar a casa em ordem
(MARTINS, 1975, p. 60).

“Colocar a casa em ordem” significava adotar algumas ações a fim de tornar o Brasil um
espaço propício para a expansão dos capitais e negócios estrangeiros, com destaque, por certo,
para os americanos. Diante disso, uma série de medidas econômicas foram adotadas com o
intuito de sanar os problemas econômicos e financeiros ainda vividos pelo Brasil naqueles
meados da década de 1960, e com elas o Brasil entrava em consonância direta com os
interesses americanos a, então, superar as zonas de atrito existentes entre os dois países.
Fortemente apoiado por tecnocratas de orientação liberal e pró Estados Unidos, como Roberto
Campos (ministro do Planejamento) e Otávio Gouveia Bulhões (ministro da Fazenda), os
projetos foram colocados em prática. Com a lei n. 4.390 de 1964 o governo Castelo Branco
220 A questão do reconhecimento do regime militar que se instalara no Brasil em 1964 foi bastante discutida em
FICO (2008, p. 125-183).
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revogava a Lei n. 4.131 (lei de remessa de lucros) aprovada em 1962, abrindo o mercado
brasileiro aos investimentos estrangeiros já que com a nova lei não impunha limites à
porcentagem de capital que poderia ser remetida ao exterior (VIEIRA, 2014, p. 42). As
indenizações das empresas encampadas durante o governo João Goulart foram pagas ao preço
que os estadunidenses pretendiam (BANDEIRA, 1989, p. 148 221 ) e, com isso, o Brasil
tornava-se mais confiável aos olhos dos investidores internacionais. Além disso, um grande
corte nos créditos, nos gastos públicos e na emissão monetária indicavam às agências
financeiras internacionais que o novo governo estava preocupado em colocar as finanças
públicas em ordem. Os elementos impopulares das medidas tiveram seu efeito neutralizado
pelo próprio caráter ditatorial do regime militar que, por meios dos dispositivos auferidos pelo
Ato Institucional, usava da força e da violência na repressão dos grupos opositores222.
A política econômica de Castelo Branco foi além das ações conjunturais e imediatas
como aquelas descritas no parágrafo anterior. O Programa de Ação Econômica do Governo
(PAEG) deu as diretrizes para o projeto de desenvolvimento econômico do Brasil naqueles
anos, e serviu de base para o grande crescimento que viria nos anos finais da década de 1960 e
início de 1970, o chamado “Milagre Econômico”. O PAEG estabeleceu como suas metas a
estabilização dos preços, a retomada o desenvolvimento via aumento dos investimentos, a
atenuação dos desequilíbrios regionais e correção dos déficits do balanço de pagamento, além
daqueles mais conjunturais e imediatos como o controle da inflação e a normalização das
relações com os organismos financeiros internacionais 223 (VÁRIOS AUTORES, 2000, p.
104). Segundo Roberto Campos, ministro e coordenador do programa, o aumento da
eficiência econômica dependia dos estímulos e motivações fornecidas pela autoridade
planejadora, portanto, caberia ao governo forjar as condições para o funcionamento da
economia segundo os princípios do livre mercado (VILLARINO, 2012, p. 05), assim, os
investimentos e as intervenções propostas pelo PAEG estavam em conformidade com as
demandas do capitalismo internacional visto que buscava aumentar o investimento a fim de

221 Para Bandeira, depois de todas as ações adotadas por Castelo Branco em nome dos interesses do capital
norte-americano, a “presença dos EUA no Brasil ... alcançou assim a sua magnitude” (1989, p. 149)
222 A Lei n. 4.330 de 1964 que passou a regulamentar as greves, bem como a violenta repressão que se abatia
sobre sindicatos, movimentos populares e centros estudantis contribuíram para desmobilizar os grupos
organizados.
223 Sobre o PAEG ver ALMEIDA (2004 e 2007), VILLARINO (2012), VÁRIOS AUTORES (2000).
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criar as condições e os incentivos para o que mercado pudesse se desenvolver
espontaneamente224.
Em suma, os mecanismos do PAEG pretendiam, como afirmado acima, “colocar a
casa em ordem”, e os dispositivos da repressão eram usados sempre que necessários para este
fim. Assim, ao longo do governo Castelo Branco novos instrumentos repressivos foram sendo
forjados com a finalidade de ampliar a autoridade do Executivo sobre o Estado, além de
aumentar o poder dos militares sobre as instituições e a sociedade como um todo. Em outubro
de 1965 fora decretado o Ato Institucional n. 2 (AI 2) e por meio dele os tradicionais partidos
políticos brasileiros foram extintos, e uma nova reorganização partidária acabou por instituir
no país o bipartidarismo com as forças políticas se organizando em torno da Arena (Aliança
Renovadora Nacional), alinhada aos militares e à ditadura, e o MDB (Movimento
Democrático Brasileiro), grupo que acabou por aglutinar de modo bastante heterogêneo todas
as forças oposicionistas. Além da reorganização partidária, o AI 2 instituía eleições indiretas
para presidente, conferia ao chefe do Executivo amplos poderes e prorrogava o mandato de
Castelo Branco até março de 1967. Poucos meses depois, em fevereiro de 1966, viria o Ato
Institucional n. 3 (AI 3) tornando indiretas também as eleições para governadores dos estados,
além de abolir as eleições para prefeitos das capitais estaduais que, então, seriam nomeados
pelo governador e diplomados pela Assembleia Legislativa.
Convém destacar que este clima de repressão e concentração de poderes contribuiu
também para o encaminhamento dos planos de desenvolvimento econômico, isto não apenas
porque ampliava a capacidade do Estado em conter as possíveis manifestações populares que
surgiriam em consequência do caráter impopular de muitas dessas medidas, mas também
porque o presidente da República passava a ter maior controle sobre o Congresso, podendo
impor prazos mais curtos, ou ainda baixando decretos em matéria econômica, visto que estes
estavam, de algum modo, vinculadas às questões de segurança nacional (ALMEIDA, 2004, p.
14225).

224 Dentre as ações conectadas às propostas do PAEG estão as Reforma Bancária de 1965 (que instituiu o
Banco Central e o Conselho Monetário Nacional), a criação do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e do
Banco Nacional de Habitação (BNH), a Reforma Tributária de 1967, a criação do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), que acabou com a estabilidade do emprego, entre outros.
225 “(...) o Ato Institucional de abril de 1964 estabeleceu prazos fatais para a tramitação no Legislativo de
projetos de iniciativa do poder do Executivo, ao passo que o Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965,
deu ao presidente da República a faculdade de baixar decretos-leis sobre matéria de segurança nacional, o que
incluía igualmente, a maior parte das intervenções do Estado no campo econômico” (ALMEIDA, 2004, p. 14).
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Uma análise das relações do Brasil com a República Democrática Alemã, assim como
com os outros países da Europa socialista, apenas a partir desta imagem de “fidelidade ao
Ocidente” e alinhamento contra o comunismo internacional deve ser feita de modo bastante
cuidadoso. De fato, o violento anticomunismo do regime trouxe algumas consequências
negativas para as relações do Brasil com o bloco soviético. A invasão feita à seção cultural da
legação da Hungria pelo Departamento de Ordem e Política Social (DOPS) e a detenção de
um petroleiro soviético no porto do Rio de Janeiro preocuparam as autoridades soviéticas, que
reclamavam o tratamento dispensado aos seus cidadãos lembrando as autoridades brasileiras
da necessidade em se cumprir as leis internacionais (MOTTA, 2007, p. 242). Também, o caso
dos nove jornalistas chineses que, acusados de espionagem, foram presos no estado da
Guanabara prejudicou o já fraco relacionamento entre os dois países226 e escancarou o clima
que se instalava no Brasil naqueles anos iniciais do regime militar. A imagem da Alemanha
Oriental fora utilizada pelo editorial do Estado de São Paulo (9/5/1964), jornal que apoiou
declaradamente o golpe de 1964, como referência negativa a não ser seguida. Segundo a nota,
o que se passou naqueles meses finais de 1963 e iniciais de 1964 foi uma tentativa dos
comunistas/nacionalistas de transformarem o Brasil na “Alemanha Oriental da América do
Sul227”.
Neste clima de tensão e imprecisão, afinal o Brasil já tinha rompido com Cuba e
poderia muito bem romper com a URSS, como fez em 1947, o Itamaraty, por meio dos seus
órgãos voltados para a Europa socialista como a Divisão da Europa Oriental e a COLESTE,
se manteve em stand by não assumindo nenhum novo compromisso com aquela região,
optando por esperar uma definição do presidente da República 228 . A indicação viria no
discurso que o mandatário brasileiro proferiu no Instituto Rio Branco no dia 31 de julho de
1964. Neste, Castelo Branco afirmou que
No caso brasileiro, a política externa não pode esquecer que fizemos uma opção
básica, da qual decorre uma fidelidade cultural e política ao sistema ocidental.
Dentro dessa condicionante geral, nossa independência se manifestará na aferição de
cada problema específico, estritamente em termos de interesse nacional, com
226 Este caso trouxe consequências bastante negativas para um relacionamento que já era precário. Ressalta-se
que durante a vigência da PEI houve um esforço da diplomacia brasileira em se aproximar daquele país.
Contudo, o governo Castelo Branco pretendeu com esta ação, assim como na questão cubana, demonstrar seu
alinhamento à causa anticomunista. Segundo Analúcia Pereira (2010, p. 33-34) com esta atitude o Brasil acabou
perdendo acesso ao mercado chinês, que acabou se voltando para o México (algodão) e Cuba (açúcar). Presos e
considerados culpados de espionagem, os chineses foram deportados em 1965.
227 O Estado de São Paulo, 09/05/1964, p. 3. O texto ainda seguia afirmando que “Foi quase um milagre que
tivéssemos conseguido evitar a consumação da catástrofe”.
228 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1964, p. 53-54. Convém destacar que o relatório
descrevia o golpe como “os acontecimentos políticos” e o regime militar como “novo governo”.
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margem de aproximação comercial, técnica e financeira com os países socialistas,
desde que eles não invalidem nossa opção básica (citado por SILVA, 2014, p. 25).

Dado o direcionamento, a diplomacia brasileira agiu de acordo com as diretrizes traçadas. Em
1964, como indica o Relatório Anual do MRE, a ênfase recaiu sobre os temas econômicos e
comerciais, “sendo diminutas as relações políticas e culturais 229”, e ainda em 1967, ano de
transição do governo Castelo Branco para o governo Costa e Silva, as diretrizes permaneciam
as mesmas, ou seja, intensificar o intercâmbio comercial com aquela região em nome “do
interesse do desenvolvimento econômico do país”230.
Amado Cervo afirmou que na política externa de Castelo Branco “nem tudo era
ideológico ou bipolar”, pois apesar da forte tendência ocidentalista e da fidelidade aos Estados
Unidos, havia a percepção de que imprimir uma política de caráter mais universalista do
ponto de vista comercial era uma necessidade para um país como o Brasil, pois possuindo o
maior parque industrial da América Latina e não tendo ainda construído o seu mercado
interno, isso somado às barreiras que os países industrializados impunham aos produtos
manufaturados dos países em desenvolvimento mais a deterioração dos preços dos produtos
primários, seria do interesse nacional a ampliação e a diversificação dos mercados externos
brasileiros (CERVO; BUENO, 2011, p. 404). O caráter comercial e pragmático das relações
do Brasil com os países da linha da Cortina de Ferro foi, assim, resultado das necessidades de
se expandir os mercados para os produtos brasileiros, e nesse sentido, a orientação era não se
levar em conta os sistemas políticos desde que o comércio fosse vantajoso para os dois lados,
como colocou Juracy Magalhães231.
Para além dos motivos comerciais, é importante destacar a existência de outros fatores
que justificavam a manutenção das relações diplomáticas com a URSS e todo o seu bloco,
exceto a Alemanha Oriental cujas relações foram mantidas apenas em termos comerciais até
1973. Segundo Gustavo Marques Bezerra, diferentemente do caso cubano, onde a guerrilha
revolucionária alterou o padrão hierárquico do exército de Cuba a transformar as antigas
forças armadas em um exército revolucionário, as bases hierárquicas e a organização das
forças armadas regulares foram preservadas nos Estados do Leste europeu, o que implicava na
229 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1964, p. 53.
230 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1967, p. 103.
231 Juracy Magalhães afirmou que “Com a Europa ocidental queremos enriquecer nossa tradição cultural; com o
Leste Europeu pretendemos uma convivência e o alargamento de nossas linhas comerciais, desde que
reciprocamente vantajosas; com os países da África e Ásia, queremos ampla cooperação e amizade fraternal;
com a América Latina, que é nosso habitat natural, desejamos mais do que nunca uma necessária integração
econômica” (citado por VISENTINI, 2004, p. 29).
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manutenção do caráter rígido e disciplinado da corporação; além disso, a oposição da União
Soviética às tentativas guerrilheiras patrocinadas pelo governo cubano na América Latina,
mantendo-se coerente à política da Coexistência Pacífica232 e, por fim, a distância geográfica
verificada entre o Brasil e a Europa socialista foram fatores que muito contribuíram para que
fossem preservados os intercâmbios diplomáticos e comerciais estabelecidos entre os anos
finais da década de 1950 e o começo da década de 1960 (BEZERRA, 2010, p. 85-86).
Rodrigo Patto Sá Motta (2007) apresenta uma outra explicação para justificar a
continuidade das relações diplomáticas do governo Castelo Branco com a União Soviética e
com os outros países do Leste europeu. Segundo o autor, tão importante quanto o mercado da
Europa oriental, que de fato não poderia ser desprezado, era a influência exercida pela
superpotência comunista sobre certas regiões do mundo, com destaque para muitos dos países
Não Alinhados, portanto,
manter as relações corretas com os soviéticos era estratégico em vista da inserção
internacional do Brasil e o contrário, ou seja, o rompimento com a URSS poderia
trazer dificuldades diplomáticas e comerciais com alguns países do Terceiro
Mundo” (MOTTA, 2007, p. 243).

O argumento de Rodrigo Motta é ainda mais verossímil quando observamos que o
posicionamento do regime militar brasileiro no caso cubano trouxe uma série de
desconfianças dos países latino-americanos em relação ao Brasil, então, a prejudicar a maior
aproximação do Brasil como a América Latina feita pelos governos anteriores. A imagem de
uma nação subimperialista passou a pesar sobre o Brasil no continente americano neste
contexto.
A todos esses fatores devem ser somados ainda os maiores entendimentos que vinham
acontecendo entre os EUA e a URSS após aqueles dias tensos de 1961, com a construção do
Muro de Berlim, e, principalmente, de 1962 após a Crise dos Mísseis em Cuba. A distensão
que irá marcar as relações internacionais entre os fins dos anos 1960 e a década de 1970
começava a se afigurar no horizonte. Como colocou Hobsbawm,
o resultado líquido dessa fase de ameaças e provocações mútuas foi um sistema
internacional relativamente estabilizado, e um acordo tácito das duas superpotências
para não assustar uma à outra e ao mundo, simbolizado pela instalação da “linha
quente” telefônica que então (1963) passou a ligar a Casa Branca com o Kremlin”
(HOBSBAWM, 1995, p. 240).

232

Argumento também defendido por GADDIS (2006).
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Com esta política estabelecida de maior diálogo entre as superpotências, e com a aceitação do
status quo em Berlim e em Cuba, o tom de confrontação ia cedendo espaço para alguns
entendimentos que, nos anos seguintes, se aprofundariam ainda mais.

Os diplomatas

brasileiros não deixaram de perceber o cenário internacional que viviam, tanto que
justificaram, também, a manutenção e um desejável aprofundamento do intercâmbio com o
com o bloco soviético a partir da distensão em curso. Como afirmado no Relatório Anual do
Itamaraty de 1966, o distanciamento dos socialistas europeus em relação a China comunista,
assim como os “largos passos” em direção a distensão entre os Estados Unidos e a União
Soviética, eram elementos a contribuir para que as relações do Brasil com os países da linha
da Cortina de Ferro “continuassem a experimentar o efeito do interesse recíproco que as
anime 233 ”, e, continuava o relatório nas páginas seguintes, “espera-se que as relações do
Brasil com a área beneficiem-se da atmosfera de maior tranquilidade que se vem impondo,
dada a política menos rígida que o bloco dos países adotou234”.
No caso específico das relações com a República Democrática Alemã, alterações nas
forças políticas internas da Alemanha Federal contribuíam, se não para o estabelecimento de
relações diplomáticas, pelo menos para diminuir a pressão exercida pela doutrina Hallstein.
Esta já vinha sendo criticada pelos socialdemocratas (SPD) há muito tempo, entretanto, a
partir de 1961 ela também se tornou alvo de críticas por parte de grupos aliados a coalizão
governista, em especial os liberais (FDP) que passaram a compor a chapa governista formada
majoritariamente pelos conservadores do CDU e CSU a partir das eleições daquele ano235. A
renúncia de Adenauer em outubro de 1963 abriu caminho para que se estabelecesse o diálogo
entre as duas Alemanhas. Ludwig Erhard, o novo chanceler da República Federal da
Alemanha, enfrentou uma série de questões políticas e diplomáticas que acabaram por influir
nos rumos futuros da política exterior da Alemanha Ocidental236, e com isso, aquela política
externa baseada no não reconhecimento da Alemanha Oriental e na tentativa de isola-la no
cenário internacional começa a rachar naqueles meados da década de 1960. Apesar de ter sido
aplicada em relação a Cuba após o regime de Fidel reconhecer diplomaticamente a RDA em
1963, e ter sido desafiada por Gamal Abdel Nasser quando este, em 1965 convidou o chefe de
233 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1966, p. 77.
234 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1966, p. 77.
235 Esse ponto foi discutido no capítulo II desta dissertação.
236 Nas questões referentes à política doméstica, o crescimento do Partido Social Democrata e suas críticas a
doutrina Hallstein tiveram um peso bastante grande. No plano externo, a aproximação dos EUA e a URSS levou
Lyndon Johnson a desistir da formação de uma força nuclear multilateral enfraquecendo, com isso, a posição
defendida pela União Democrática Cristã. Além disso, os diálogos entre Brejenev e a RFA ainda estavam
bastante truncados e não havia perspectivas de melhora nas relações entre os dois países. Sobre essas questões,
ver KITCHEN (2013, P. 508-509).
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Estado alemão oriental para uma visita oficial ao Egito237, a doutrina Hallstein em meados da
década de 1960 parecia ser mais prejudicial do que benéfica aos interesses alemães, pois,
primeiramente, não inviabilizou a constituição do Estado alemão oriental e, além disso,
acabou por isolar a Alemanha Ocidental dos mercados de Leste europeu 238 (BANDEIRA,
2009, p. 126-128). Assim, diante da necessidade de se abrir novos mercados, entre os anos
1963 e 1964, a Alemanha Ocidental firmou uma série de ajustes comerciais com Polônia,
Romênia, Hungria e Bulgária, e garantiu privilégios e imunidades diplomáticas aos
representantes comerciais desses países, também, passou a manter escritórios comerciais da
RDA em Frankfurt e Düsseldorf para regulamentar o comércio interzonal entre os dois países
– um claro movimento em direção a um maior entendimento entre as duas Alemanhas a
refletir, cada vez mais, a distensão internacional que se afigurava no horizonte das relações
internacionais (BANDEIRA, 2000, p. 136).
Destaque-se também que o golpe militar brasileiro fora bem recebido pela República
Federal Alemã. A queda de Goulart trouxe uma grande tranquilidade ao governo da RFA,
pois o uso político das relações do Brasil com o bloco soviético, e em alguns momentos com a
RDA, impunha uma série de apreensões ao governo de Bonn. A visita do presidente Heinrich
Lübke ao Brasil em maio de 1964 foi um ato de grande relevância, pois confirmava o
reconhecimento do governo alemão do novo regime que se instalou no Brasil em virtude do
golpe de Estado – destaque-se que a visita fora agendada antes dos acontecimentos de
março/abril o que reforça a ideia de que o governo alemão reconheceu, de fato, o governo
brasileiro instituído por um golpe de Estado (LOHBAUER, 1999, p.28-29). A confiança do
governo de Bonn em relação ao novo regime que se instalara no Brasil permitia que o país
fizesse maiores movimentos em direção a RDA sem que isso pudesse ser interpretado como
chantagem ou pressão, como acontecera nos anos da Política Externa Independente.

237 O convite, assim como o desafio perpetrado por Nasser, está diretamente ligado ao fato de a República
Federal Alemã ter oficialmente reconhecido o Estado de Israel e com ele ter trocado representações oficiais. Este
fato levou o Egito e muitos outros Estados árabes a romper suas relações diplomáticas com Bonn no ano de
1969. Ademais, deve-se frisar que as relações entre o Egito e a Síria, que entre os anos de 1958 a 1961 formaram
a República Árabe Unida, e a Alemanha Federal tinha pontos de desentendimentos desde que o Egito e a Síria
abriram suas representações comerciais na RDA nos anos 1956 e 1961, respectivamente. Sobre este último
aspecto ver BANDEIRA (2011, p. 202).
238 Segundo Moniz Bandeira (2009, p. 127): “A Halsstein-Doktrin, sobretudo depois da construção do Muro de
Berlim, afigurou-se ainda mais inútil. Não conseguira reunificar a Alemanha e a sua eficácia relativa, no
isolamento da RDA, implicou sérios prejuízos para a RFA, impedindo suas exportações para mercados do Leste
Europeu, na medida que obstava o estabelecimento das relações com a Tchecoslováquia, Hungria, Polônia,
Iugoslávia, Romênia e Bulgária”.
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Para o Brasil de Castelo Branco, na aproximação com os países do bloco soviético os
fatores comerciais falaram mais alto. O novo modelo de política comercial instituído a partir
de 1961, o modelo de substituição de exportações, consolidava-se com a ascensão do regime
militar. O governo do primeiro presidente do ciclo militar, apesar da ênfase no Ocidente, não
deixou de perceber a importância do mercado do Leste europeu para as necessidades do
desenvolvimento brasileiro. De fato o caráter mais autonomista da PEI foi substituído pela
interdependência, contudo, a política exterior de Castelo Branco buscou preservar o
universalismo das relações comerciais do Brasil. Assim, para além do escoamento dos
produtos típicos da pauta de exportação brasileira para aquele mercado, como o café, o cacau,
minério de ferro e outros diversos produtos primários, a diplomacia passou a demandar
também a abertura para os produtos manufaturados produzidos no Brasil. O Relatório Anual
do Itamaraty de 1965 elencou cinco finalidades a nortearem o comércio Brasil/bloco soviético
europeu: 1) ampliar o volume do intercâmbio comercial; 2) diminuir os saldos credores das
contas convênio; 3) usar as linhas de créditos que eram oferecidas para o Brasil por aqueles
países – o que era importante em um momento de crise e endividamento externo; 4)
diversificar a pauta de exportação brasileira a incluir as exportações brasileiras de
manufaturados; 5) solucionar algumas questões pendentes – destaque para os desequilíbrios
na balança comercial239.
Dentro da perspectiva do desenvolvimento, e procurando melhor viabilizar o
intercâmbio com aquela região, a COLESTE e a Divisão da Europa Oriental iniciaram uma
série de estudos em conjunto com outros órgãos do Estado brasileiro, destaque para aqueles
com funções planejadoras, para levantar as necessidades de importação do governo federal
que pudessem ser supridas pelo comércio com a Europa socialista, com destaque para
máquinas e equipamentos240. O comércio do Brasil com aqueles países há muito acumulava
saldos positivos e, desta forma, o governo brasileiro poderia utiliza-los a fim de adquirir os
insumos necessários para os seus projetos de industrialização e desenvolvimento, tanto no
nível nacional quanto no regional, bem como para diminuir os saldos positivos das contas
convênio e melhor equilibrar o balanço comercial com aqueles países.
Foi a partir dessas diretrizes traçadas entre os anos 1964-1965 que o intercâmbio
comercial do Brasil com o Leste da Europa se desenvolveu ao longo do governo Castelo
Branco. Como dito anteriormente, o golpe de 1964 deixou em modo de espera algumas ações
239 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1965, p. 75.
240 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1964, p. 53 e 1965, p. 75.
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do Itamaraty envolvendo maiores aprofundamentos no contato do Brasil com os países da
linha da Cortina de Ferro. Mas em 1965, depois de definido o papel que o Brasil atribuiria ao
Leste europeu em sua política internacional, um movimento mais intenso de intercâmbio fora
estabelecido241. Entre os dias 29 de junho e 08 de julho, foi realizada em Viena, depois de
algumas tentativas frustradas em anos anteriores, a Primeira Reunião dos Chefes das Missões
do Leste Europeu, o que foi visto pelo Itamaraty como de extrema importância visto seu
caráter pioneiro a acrescentar mais uma experiência no relacionamento do Brasil com aquela
região. O resultado deste encontro fora logo sentido. Depois de poucos meses, foram
realizadas no Rio de Janeiro as primeiras reuniões da Comissão Mista Brasil-Tchecoslováquia
(setembro/outubro) e da Comissão Mista Brasil-Polônia (outubro); ainda em sequência dos
atos de junho e julho, em Moscou, no mês de dezembro, foi reunida a primeira Comissão
Mista Brasil-URSS. Além disso, ministros brasileiros visitaram países do Leste europeu com
a intenção incrementar as relações comerciais com aqueles países - destaque para a visita de
Roberto Campos a Moscou (setembro) e Nogueira Porto a Polônia e a Tchecoslováquia242. Na
esteira dos encontros, vários acordos comerciais foram firmados com a Polônia, Hungria,
Tchecoslováquia e União Soviética, que inclusive se discutia a possibilidade deste país
cooperar na construção de uma grande hidrelétrica e uma usina de processamento de xisto243.
Vale frisar que o Brasil focou suas relações com este grupo de países por meio das
relações bilaterais enfatizando as comissões mistas organizadas a partir de delegações
composta por membros dos países envolvidos. Deste modo, o Brasil procurou se distanciar de
uma postura que pudesse indicar um movimento de aproximação ao bloco, deixando claro que
negociava país a país não existindo um desejo de unir forças àqueles Estados contra o status
quo internacional. Esta atitude, somada as inúmeras demonstrações de fidelidade ao Ocidente,
fora reconhecido pelos Estados Unidos que não viam com grande preocupação a aproximação
do Brasil com a URSS ou com os países do Leste europeu. A respeito da viagem de Roberto
Campos a União Soviética, por exemplo, o embaixador americano Lincoln Gordon declarou
que não tinha “nenhum preconceito contra a ida de Roberto Campos a Moscou, pois trata-se

241

Segundo o Relatório do Ministério das Relações Exteriores de 1965, p. 75, os dois objetivos centrais
fixados para a relação do Brasil com o Leste europeu para o ano de 1965 foram: 1) realizar a primeira Reunião
dos Chefes das Missões do Leste Europeu, e 2) retomar os contatos entre as delegações comerciais e das
reuniões de comissões mistas interrompidas desde o advento da “Revolução de 31 de Março”.
242 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1965.
243 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1965, p. 78.
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apenas de uma questão de lucro, e o Brasil tem muito a vender a União Soviética” (citado por
VISENTINI, 2004, p. 63244).
O esforço das autoridades brasileiras em ampliar as exportações foi sentido naquele
ano, e as vendas brasileiras cresceram para quase todos os países do bloco soviético: para a
RDA as exportações foram de US$ 14,723 milhões em 1964 para US$ 15,054 milhões em
1965; com a Tchecoslováquia o crescimento foi de US$ 12,952 para US$ 15,903 milhões,
com a Polônia de US$ 7,927 para US$ 11,055 e a Hungria de US$ 6,636 para 9,168 milhões.
A exceção foi verificada com a União Soviética, onde as exportações brasileiras caíram de
US$ 37,146 para US$ 29,297 milhões em 1965, e quando verificamos a corrente comercial
entre os dois países, este se manteve praticamente inalterado: em 1964 o total foi de US$
64,717 milhões, e em 1965 foi de US$ 64,268 milhões, verificando uma pequena queda245.
Seguindo o mesmo fluxo do intercâmbio com os países do Leste europeu, as relações
do Brasil/RDA estiveram focadas nas questões comerciais, mas devido a ausência de relações
diplomáticas entre os dois países não puderam ser realizadas visitas de ministros, assinaturas
de acordos, protocolos oficiais ou a realização de comissões mistas. Entretanto, negociações
iniciadas antes dos anos de vigência da Política Externa Independente foram, por fim,
encerradas de modo considerado vantajoso para os dois lados, pois ampliavam as margens
para o incremento do intercâmbio comercial entre os dois países. A primeira delas foi o
parecer positivo a respeito da discussão sobre possibilidade do uso da conta convênio BrasilURSS para importação de café pela RDA. A segunda delas estava atrelada à necessidade de
se fazer algumas alterações ao Acordo Bancário de 1958. O desejo de aumentar o crédito
recíproco para US$ 5 milhões já tinha sido fortemente manifestado por Kurt Ulrich,
representante comercial alemão-oriental no Brasil, em 1959 quanto este fez um primeiro
pedido; depois, durante o governo João Goulart, na expectativa de incrementar o comércio
com a RDA, um novo acordo entre o Banco do Brasil e o Norden Deutschebank foi firmado
em março de 1962 anunciando um acerto para alterar alguns pontos daqueles estabelecidos
em 1958. O novo acordo entrou em vigência somente no ano de 1965, e com ele ficaram
estabelecidas algumas mudanças das quais merecem destaque, o aumento do crédito recíproco
para US$ 3 milhões para os anos 1965-1966, e para US$ 5 milhões para os anos de 19661968, como já era há muito desejado; além disso, com o dispositivo IV do acordo substitutivo
244 Para o autor, esta declaração foi a “aquiescência” dos Estados Unidos a uma maior aproximação comercial
do Brasil com a URSS; segundo as palavras de Vizentini, “estavam abertas as portas para a cooperação
econômica com o campo soviético” (VISENTINI, 2004, p. 63).
245 Anuário Estatístico do IBGE, 1967.
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abria-se a possibilidade de eventuais aumentos no crédito recíproco diante das necessidades
futuras de ampliação comercial246.
O comércio entre o Brasil e República Democrática Alemã seguia as diretrizes
traçadas pelo novo governo para o Leste europeu. Como vimos acima, as exportações
brasileiras cresceram. O grande produto brasileiro consumido pela Alemanha Oriental
continuava sendo o café, além de outros produtos agrícolas como o açúcar e o cacau. O
aumento do consumo do café na RDA e, consequentemente, das importações alemãs deste
produto continuavam a crescer, e, por isso mesmo, não passavam desapercebidas pelas
autoridades brasileiras, ou pelo Instituto Brasileiro do Café, que ficavam atentos as variações
do intercâmbio de café com aquele país, ainda mais quando a Alemanha Oriental buscava o
café em diversos outros países para além do Brasil247 – o que poderia significar a perda de um
mercado em expansão. As importações brasileiras continuavam girando em torno das
máquinas e equipamentos voltados para o desenvolvimento agrícola, urbano e industrial, seja
em nível nacional ou regional. Exemplo disso foi o acordo firmado entre o Estado de São
Paulo e a República Democrática Alemã para a compra de 86 locomotivas elétricas e dieselelétricas para a modernização do parque ferroviário do estado248, a presença de uma missão
comercial da RDA ao estado de Minas Gerais para verificação das possibilidades de
incremento comercial em 1966249, ou ainda a compra de 20 guindastes pelo governo do Rio
Grande do Sul para equipar o porto de Porto Alegre a fim de ampliar sua capacidade de
operação de carga e descarga250.
De fato os anos de 1966 e 1967 foram promissores para as relações do Brasil com os
países do bloco soviético. Vários contatos entre autoridades brasileiras, polonesas e
tchecoslovacas foram estabelecidas no ano de 1966 a fim de discutir o incremento do
intercâmbio comercial. A visita do embaixador brasileiro Meira Pena a Varsóvia resultou em
acordo onde a Polônia aumentaria a venda de máquinas e instalações fabris ao Brasil que, em
troca, exportaria café, matérias-primas para a indústria têxtil e minério de ferro (VISENTINI,
2004, p. 64). Aliás, o mercado do Leste europeu era visto pelos grandes exportadores de
minério de ferro como uma grande possibilidade de ampliação das vendas deste produto. Em
entrevista concedida a imprensa brasileira, Eleizer Batista da Silva, presidente da “Minerações
246 AHMRE,
Brasília,
290/65-PRESI/29/09/1965,
821.2(42)(81b)/842.31(81b)(42)
PRESI/29/09/1965, 821.2(42)(81b)/842.31(81b)(42).
247 AHMRE, Brasília, DEC/DIA/68/66/18/04/1968, 842.31 (81b)(42).
248 O Estado de São Paulo, 03/07/1965, p. 04.
249 O Estado de São Paulo, 16/03/1966, p. 7.
250 Porto Alegre já Equipa o Cais, O Estado de São Paulo, 11/01/1967, p. 07.
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Brasileiras Reunidas”, afirmou que a área socialista representava um excelente mercado para
o minério de ferro brasileiro, dando destaque para a Tchecoslováquia e a República
Democrática Alemã251. No mês de outubro aconteceu uma reunião da Comissão Mista BrasilHungria onde foram debatidas a possibilidade de cooperação técnica e industrial e a
concessão de créditos para a indústria brasileira, e no mês de novembro, em Belgrado e em
Moscou delegações brasileiras participaram das reuniões da Comissão Mista BrasilTchecoslováquia e Brasil-URSS, respectivamente. Ainda neste espírito, Nicolai Patolitchev,
ministro do comércio exterior da União Soviética visitou o Brasil e assinou um protocolo para
o fornecimento de máquinas e equipamentos no valor de US$ 100 milhões para os anos de
1966 a 1969, e segundo o documento, a URSS ficaria obrigada a adquirir 25% dos US$ 100
milhões em manufaturados brasileiros252 - fato que indica que o Brasil estava a assumir uma
postura mais enfática quanto à diversificação da pauta de exportação. E para completar, foram
assinados acordos com a Bulgária e a Hungria para a compra de 200 mil toneladas de trigo
(PEREIRA, 2010, p. 32), atitude que entrava em consonância com a necessidade de se reduzir
a inflação ainda alta naquele momento.
Seguindo a diretriz de ampliar também as exportações de manufaturados, o governo
brasileiro buscou promover a participação das indústrias brasileiras na Feira de Leipzig, na
tentativa de conferir as relações Brasil/RDA uma nova configuração. A atitude do governo
brasileiro resultou na adesão de mais de 60 grandes empresas dos mais diversos setores, como
eletrodomésticos, porcelanas, tornos, peças automotivas, móveis 253 , entre outras empresas
para além dos tradicionais exportadores de produtos primários, fato que fez do Brasil o mais
importante expositor entre dos países da América Latina254.
As exportações brasileiras para os países do bloco soviético continuaram a crescer em
comparação com o ano de 1965. Para a União Soviética as vendas brasileiras passaram de
US$ 29,297 milhões para US 31,640 milhões em 1966, para a Tchecoslováquia o valor saltou
para US$ 18,882 milhões em comparação com os US$ 15,903 milhões de 1965, e com a
República Democrática Alemã o crescimento verificado foi de US$ 15,054 milhões em 1965
para US$ 18,725 milhões em 1966. Se colocarmos na conta todos os países da região, o
montante exportado pelo Brasil para a Europa Oriental foi de US$ 123,657 milhões,

251 O Estado de São Paulo, 14/038/1967, p. 25.
252 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1966, p. 78-79.
253 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1966, p. 78.
254 O Estado de São Paulo, 26/08/1966, p. 30.
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representando um total de 7,1% de todas as exportações brasileiras naquele ano 255 . As
importações feitas pelo Brasil de produtos vindos dos países do bloco soviético também
cresceram acumulando um total de US$ 80,056 milhões em 1966, resultado que gerou um
saldo positivo para o Brasil de US$ 43,601 milhões em 1966256. Aliás, os saldos positivos a
favor do Brasil vinham se acumulando então a gerar grandes desequilíbrios no balanço
comercial do Brasil com os países da Europa socialista. O grande responsável por tais
desequilíbrios eram as exportações de café autorizadas acima dos limites definidos pelos
créditos técnicos assinados nos acordos comerciais ou nos ajustes interbancários 257, caso do
Brasil com a RDA. Desta forma, a ampliação das exportações brasileiras de produtos
manufaturados seria, também, um modo de melhor equilibrar o comércio com aqueles países,
além de diversificar a pauta das exportações, conquistado novos mercados para os produtos de
manufaturados brasileiros258.
Gráfico IV: Comércio Brasil – RDA
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255 Anuário Estatístico do IBGE, 1968.
256 Anuário Estatístico do IBGE, 1969.
257 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1966, p. 78.
258 Convém destacar que as indústrias brasileiras necessitavam de mercados externos diante da carência de um
mercado interno. Historicamente os diferentes projetos de desenvolvimento industrial brasileiro pouco se
preocuparam, salvo algumas exceções, com uma distribuição mais equitativa da renda e da riqueza produzida.
Com isso reduzia-se a capacidade da população brasileira de se constituir em mercado consumidor e, assim, os
produtores de manufatura brasileiros necessitavam dos mercados externos para vender seus produtos. A política
salarial que passou a vigorar a partir de 1966, então a corrigir os salários mediante uma fórmula que considerava
não apenas a inflação passada, mas também a sua previsão futura, sendo esta sempre subestimada, contribuiu
para uma queda acentuada dos ganhos dos trabalhadores e, consequentemente, o seu poder de compra. Ver
LUNA; KLEIN (2014, p. 93-95). Segundo Marcos Napolitano, esta nova legislação salarial também contribuiu
para diluir as reivindicações trabalhistas ao introduzir um índice “técnico” e “neutro” (NOPOLITANO, 1998, p.
18).
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De um modo geral, depois do interregno de 1964, as relações com a Europa Oriental
foram retomadas e colocadas a serviço de desenvolvimento brasileiro. Apesar da fidelidade ao
Ocidente e do apoio incondicional aos EUA, o Brasil manteve o movimento iniciado nos anos
1950 e incrementado nos anos 1960 (PEI) de buscar no Leste europeu novos mercados e
novas oportunidades para as relações exteriores do país. A política de diversificação de
parceiras e de uma inserção comercial mais globalizada permaneceu apesar da “correção de
rumos” da política externa brasileira instituída pelo regime militar. Contudo, o modo de se
operar tais relações fora bastante diferente daquele observado nos anos da Política Externa
Independente que, para além do comércio, via nas relações com o bloco soviético um
elemento de autonomia a ser defendido no modo de inserção internacional do Brasil. Para a
diplomacia de Castelo Branco as relações com os países socialistas deveriam ser mantidas em
“baixa intensidade”, para usar uma expressão de Paulo Fagundes Vizentini (2008, p. 42), e
para isso, no que se refere especificamente aquela região, os interesses ideológicos e o
ferrenho anticomunismo do regime tiveram que ser flexibilizados em nome dos interesses
comerciais e econômicos.
Esta situação acabou por gerar uma situação no mínimo contraditória, pois em nome
da preservação das relações diplomáticas com a União Soviética e com os outros países da
linha da Cortina de Ferro, as atividades culturais como as mostras de cinema e literatura
continuavam acontecendo e institutos dedicados a divulgação da língua daqueles países
permaneceram em funcionamento, ainda que fossem constantemente vigiados pelos órgãos de
repressão do regime militar (MOTTA, 2007, p. 243). De acordo com o relatório anual do
Itamaraty, cada vez mais ampliava o movimento de pessoas dos países do bloco soviético no
Brasil e vice-versa, sendo essas não apenas dos círculos oficiais, como também indivíduos em
transito privado, como industriais, comerciantes, artistas e pessoas de diversos circuitos
culturais259. Esse trânsito mais intenso de pessoas exigia uma maior atenção dos serviços de
segurança e informação de um regime político fundamentado na Doutrina de Segurança
Nacional, e gerou, como colocado no início desta seção, alguns inconvenientes diplomáticos
com poloneses, tchecos e soviéticos. Convém frisar que ao manter as relações diplomáticas e
oficiais com a maioria dos países do bloco socialista, o Brasil tinha condições de vigiar as
atividades de alguns brasileiros que viajavam, ou se exilavam naqueles países por meio de
suas embaixadas que, em muitos casos trabalhavam alinhadas aos serviços de informação

259 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1966, p. 77.

124

criados pelos militares para preservar a segurança nacional tal como definida pela Doutrina de
Segurança Nacional260.
De fato, diante das profundas diferenças ideológicas entre o Brasil e os países da
Europa Oriental suas relações não eram simples, mas a tônica no comércio favoreceu para que
o intercâmbio pudesse ser mantido e mesmo ampliado. O empenho brasileiro em sua
demonstração de fidelidade ao Ocidente gerava nas autoridades a confiança necessária para
que este movimento não fosse interpretado como uma afronta aos limites impostos pela
necessidade de segurança na região. Entretanto, mudanças na dinâmica e nas forças políticas
internas do Brasil com a ascensão dos setores mais nacionalistas das Forças Armadas ao
governo brasileiro, bem como a decepção das expectativas geradas pelo modo de inserção
internacional adotado pelo governo Castelo Branco contribuíram para uma “nova correção de
rumos” da política externa brasileira.
Colocada em perspectiva, a diplomacia de Castelo Branco não colheu os frutos que
esperava. O engajamento brasileiro nas questões de segurança não redundou na cooperação
militar, na transferência de tecnologia, nem no apoio maciço dos Estados Unidos aos planos
de desenvolvimento do Brasil via empréstimos ou investimento direto – o paradigma não deu
as respostas esperadas pelos seus operadores. Como bem colocou Carlos Estavam Martins,
(...) a principal fragilidade da política externa do governo Castelo Branco consistia
na fé ingênua na fraternidade dos Estados Unidos. Os mecanismos psicológicos que
ensejava aquela política era, ao que tudo indica, o da projeção. (...) Especialmente no
caso dos Estados Unidos, esperávamos que o seu comportamento internacional fosse
ditado não pela percepção que eles tinham dos seus próprios direitos e necessidades,
mas pelos deveres e atribuições que, arbitrariamente , lhe havíamos imputado. Com
o avançar dos anos 1960, essas piedosas expectativas foram sendo desmentidas pela
realidade” (MARTINS, 1975, p. 67).

Os números são esclarecedores da situação: o endividamento externo aumentou no período
Castelo Branco significativamente, saltando de US$ 3,9 bilhões para US$ 5,2; as exportações
260 O Centro de Informação do Exterior (CIEX), órgão do Itamaraty vinculado ao Serviço Nacional de
Informação (SNI), foi criado para dar corpo ao regime que declarou alguns de seus cidadãos como inimigos
nacionais. Ele, espionava brasileiros no exterior ampliando as informações do regime militar sobre as atividades
dos cidadãos brasileiros. Segundo Penna Filho (2008, p. 83), quase todos os cidadão brasileiros que visitavam
por qualquer motivo os países do Leste europeu eram vistos como suspeitos em potencial, pois visitavam ou
viviam em uma região considerada perigosa por serem “democráticas demais”. Mais sobre o CIEX, para além da
obra já citada, ver também PENNA FILHO (2009). Sobre o SNI ver FIGUEIREDO (2005) e GASPARI (2014,
p. 155-175). O sistema repressivo do regime militar passou por diversas modificações ao longo dos anos
1960/1970. Na medida em que o regime endurecia a repressão e o combate ao “comunismo subversivo das
guerrilhas”, estas vistas como aliadas dos inimigos externos porque fundamentais em ideias vindos de fora,
novos órgãos voltados a repressão e a vigilância dos cidadãos foram sendo criados. Estas questões voltarão em
outros momentos do texto desta dissertação. Por hora, sobre isso ver JOFFILY (2014).
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brasileiras pouco cresceram, indo de US$ 1,4 bilhão para US$ 1,7 bilhão; os investimentos e
empréstimos externos diminuíram em relação aos anos anteriores; além disso, o Brasil acabou
se tornando um exportador líquido de capitais visto que recebeu, neste período um total de
US$ 1,3 bilhão de dólares em investimentos, mas remeteu ao exterior US$ 1,4 bilhão
(CERVO; BUENO, 2011, p. 404261).
Moniz Bandeira também é categórico quanto a isso. Segundo o autor o fluxo de
investimentos estrangeiros fora bem menor do que o pretendido, e que durante o período os
investimentos diretos líquidos foram da ordem de US$ 70 milhões em 1965, de US$ 74
milhões em 1966 e de US$ 76 milhões em 1967, bem menores que a média anual de US$ 100
milhões registrada no período de 1956-1961; além do fato de que os gastos brutos do governo
estadunidense representavam apenas 0,1% do seu PIB em comparação aos 2% desembolsados
com o Plano Marshall ou, ainda, que os gastos norte-americanos com os planos de
desenvolvimento da América Latina não chegavam a 1/20 avos daqueles despendidos com a
Guerra do Vietnam (BANDEIRA, 1989, p. 153-154). Para além do malogro da política
exterior adotada por Castelo Branco, seu modelo de desenvolvimento apoiado em
pressupostos liberais, teve como uma de suas consequências a desindustrialização do país,
indo, nesse sentido, na direção contrária as propostas desenvolvimentistas então a predominar
nos projetos de industrialização brasileira. Ainda segundo Moniz Bandeira (1989, p. 152), os
anos de 1965 e 1966 foram trágicos para pequenas e médias empresas, ou mesmo para
grandes grupos nacionais e europeus, pois diante das fortes restrições ao crédito e da alta
concentração do consumo interno, tiveram suas portas fechadas - o que acabava por gerar
fortes críticas à administração de Castelo Branco vindas de setores empresariais brasileiros.
Com esses números, fica claro que a política interdependente de fidelidade
incontestável ao Ocidente adotada por Castelo Branco não apenas não resultou no apoio
esperado, como também acabou por redundar em uma política externa dependente 262. Assim,
os próprios formuladores e operadores da política exterior brasileira reconheceram os limites
da adoção de uma inserção internacional que aceitava a dependência, eufemisticamente
definida por meio dos conceitos de interdependência e soberania limitada, e que a aceitação à
liderança norte-americana não garantia a assistência econômica, e nem a posição de “aliado
261 Em sua análise, Amado Cervo afirma que apesar da postura “coerente e servil” do Brasil, ele “não obteve
dos Estados Unidos ou do Ocidente a contrapartida esperada (...)” (CERVO; BUENO, 2011, p. 404).
262 “(...) a política da interdependência transformou-se, na realidade, unicamente em uma política externa
dependente” (OLIVEIRA, 2005, p. 121). Ou ainda: “Porque o pacto sub-imperialista não existia senão na
imaginação, a estratégia de defesa coletiva e integral não gerou uma política hemisférica interdependente, mas,
pura e simplesmente, uma política externa dependente” (MARTINS, 1975, p. 68).
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especial” pretendida pelo Brasil. Por outro lado, reconhecia-se também que os compromissos
assumidos pelo Brasil com os Estados Unidos acabavam por restringir os movimentos do país
em direção a novas parcerias (PINHEIRO, 2004, p. 40). Deste modo, abria-se um novo
caminho para que os fundamentos de uma atuação internacional de corte mais universalista,
independente e autonomista, abandonados no início do regime militar pela diplomacia de
Castelo Branco, fossem retomados pelo novo presidente que assumiu em março de 1967.

Um Intercâmbio a Serviço da Diplomacia da Prosperidade
Quando os militares tomaram o poder no Brasil em 1964, a previsão era de que o
regime instituído em consequência do golpe de Estado fosse provisório. A eleição de Castelo
Branco era vista como um mal necessário para “afastar o perigo comunista” e “colocar a casa
em ordem”. Contudo, a “Revolução Retentora de 1964” se perpetuou, e sucessivos
dispositivos como os Atos Institucionais de número 1, 2 e 3 ampliaram os poderes
presidenciais, além de configuraram um regime cada vez mais autoritário, centralizador e
permanente. Foi, justamente, nos últimos meses do governo Castelo Branco que a Lei de
Imprensa (janeiro de 1967) e a Lei de Segurança Nacional (março de 1967) acabaram com os
últimos já diminutos espaços de liberdade que ainda restavam 263. Ainda no mês de janeiro de
1967, depois que um novo Ato Institucional (AI 4) reconvocou o Congresso fechado em
outubro de 1966, uma nova Constituição foi estabelecida, e com ela veio a legitimação e a
institucionalização dos princípios trazidos e impostos pelo movimento de 1964. Esta nova
Constituição, então a substituir aquela promulgada durante o governo Dutra em 1946,
incorporou toda a legislação que ampliava os poderes do poder Executivo, destaque para
aqueles referentes à segurança nacional, sem, no entanto, manter os dispositivos excepcionais
que permitiam novas cassações de mandatos e de direitos políticos (FAUSTO, 2001, p. 475) –
para isso novos Atos Institucionais e Emendas Constitucionais seriam baixados nos anos
seguintes a despeito da própria Constituição instituída pelo regime.
O endurecimento do regime a partir de 1966 é em grande parte uma resposta dos
setores mais nacionalistas das Forças Armadas, a chamada “linha dura”, que desde o início
defendiam a radicalização política, e viam com desconfiança o crescimento da oposição ao

263 A Lei de Segurança Nacional transformou em legislação aquela doutrina militar que possuía o mesmo nome
e fora formulada nos bancos da Escola Superior de Guerra por Golbery do Couto e Silva. Com esta nova lei,
aquilo que antes fora ideologia transformava-se em fundamento jurídico a preservar o regime militar.
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regime por parte daqueles que inicialmente o apoiaram. Entre estes estavam vários políticos e
empresários insatisfeitos com os rumos da política de austeridade estabelecida que, além de
restringir o crédito, não resultou no esperado crescimento da economia brasileira. Além disso,
o processo de falências e os baixos investimentos do governo na indústria, elementos que
resultavam na desnacionalização da economia brasileira, eram outros fatores que levavam,
cada vez mais, grupos de empresários a fazerem críticas às políticas econômicas do governo,
críticas essas que recebiam o apoio dos “coronéis da linha dura” (BANDEIRA, 1989, p. 155).
Somado a tudo isso estava o movimento estudantil chamando uma greve geral para o Dia
Nacional de Luta Contra a Ditadura (22/09/1966), a formação da Frente Ampla, um
movimento não partidário de oposição ao regime liderado por Carlos Lacerda e Juscelino
Kubistchek – depois também a se aproximar de João Goulart –, além de constantes
manifestações de vários artistas e jornalistas. Parecia ser oposição em demasia para um
regime que viera “colocar a casa em ordem”.
O coroamento da linha dura veio com a eleição de Arthur da Costa e Silva para
presidente do Brasil. Costa e Silva, militar de longa carreira, foi um dos grandes articuladores
do golpe que derrubou João Goulart e impôs ao Brasil o regime autoritário. Durante o
governo Castelo Banco ocupou o Ministério da Guerra, do qual saiu para concorrer o pleito
presidencial de 1966. Eleito em outubro pela Arena, o partido governista surgido da reforma
imposta pelo AI 2 foi empossado no dia 15 de março de 1967. Mais nacionalista e crítico ao
alinhamento excessivo com os Estados Unidos, gerou algumas expectativas positivas por
parte de alguns setores opositores do Exército e da sociedade civil ao governo Castelo Branco
(NAPOLITANO, 1998, p. 26). Entretanto, o mesmo otimismo não era vislumbrado pelo
governo norte-americano que, depois de um encontro não muito amistoso entre Lincoln
Gordon e Costa e Silva em fevereiro de 1966, já previa novos atritos e problemas nas relações
entre os dois Estados 264 . Neste encontro, depois de divergências a respeito do programa
econômico que o Brasil deveria adotar – para Gordon o combate à inflação deveria continuar
sendo a tônica, enquanto para Costa e Silva a ênfase estaria na política de desenvolvimento –,
Costa e Silva disse em tom irritado e com o dedo erguido:

264 Isso depois de Castelo Branco ter trabalhado para eliminar as zonas de atrito entre o Brasil e os Estados
Unidos. Todavia, convém afirmar que mesmo durante o governo de Castelo Branco, e de sua política de
alinhamento com os EUA, havia pontos de divergência entre os dois países, especialmente, no que se referia às
perseguições políticas e ao processo de endurecimento do regime via Atos Institucionais. Mas apesar disso, o
Departamento de Estado americano apostou em Castelo Branco e seu grupo político para tentar conter os setores
mais nacionalistas e exaltados das Forças Armadas brasileiras, tentativa pouco exitosa diante da escolha de Costa
e Silva como presidente do Brasil. Sobre isso ver BANDEIRA (1989) e FICO (2008).
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(...) Mister, vamos com calma. Com sua ajuda ou sem ela, o desenvolvimento será a
chave de meu governo. Precisamos da ajuda e cooperação do seu país, para
colaborar com o nosso desenvolvimento e, muito justamente, auferir os lucros
proporcionais aos seus investimentos. Mas em nenhum momento eu tolerarei
ingerências. Até porque vai ser muito difícil concretizá-las. E passe bem (citado por
BANDEIRA, 1989, p.163).

As palavras e a postura de Costa e Silva deixam claro que o posicionamento do Brasil
em termos de política externa e interna passaria por uma nova inflexão. Assim, apoiado por
setores do empresariado insatisfeitos com os rumos tomados pela política econômica nos
primeiros anos do ciclo militar, e pelos setores mais nacionalistas do Exército que se
opunham a uma política interna e externa dependente, o novo governo buscou, desde o início,
romper com os fundamentos estabelecidos por Castelo Branco. Segundo Moniz Bandeira,
toda a estrutura doutrinária que orientou a ação internacional do Brasil nos anos Castelo
Branco não durou “um dia sequer após o término de sua administração” (BANDEIRA, 1989,
p. 168). Os ministros foram todos substituídos e o número de militares ocupando posições
políticas em postos importantes cresceu significativamente (FAUSTO, 2001, p. 476), dando,
assim, uma nova substância política ao governo que ascendia. Para os Ministérios da Fazenda
e do Planejamento foram nomeados, respectivamente, Antônio Delfim Netto 265 e Hélio
Beltrão 266 , e para o Ministério das Relações Exteriores o nome escolhido foi o de José
Magalhães Pinto267.
Apesar das alterações nos fundamentos da política externa brasileira, Costa e Silva
manteve em relação aos países localizados na linha da Cortina de Ferro o mesmo
posicionamento de Castelo Branco: expandir e diversificas o intercâmbio comercial “no
interesse do desenvolvimento econômico do país” sem, contudo, aprofundar os contatos
265 Delfim Netto pode ser considerado um dos mais importantes tecnocratas que prestaram seus serviços ao
regime militar. Acadêmico, fez seus estudos em economia na Faculdade de Ciências Econômicas e
Administração a Universidade de São Paulo (USP), onde ingressou como professor assistente após sua
formação. Publicou diversos artigos e livros, e sua tese “O Problema do Café Brasileiro” fora defendida em
1958. Além da atividade acadêmica, Delfim Netto atuou como assessor econômico em várias instituições
privadas e públicas do estado de São Paulo, e ingressou em 1965 no Conselho Consultivo de Planejamento
(Consplan). Depois disso, e passando por outros órgãos econômicos do Estado brasileiro, foi convidado por
Costa e Silva para o cargo de ministro da fazenda, cargo que manteve também durante o governo Médici. Para
mais informações, ver http://www.fgv.br/cpdoc/busca/busca-simples/verbete/verbete-biografico/antonio-delfimneto, acesso dia 26/10/2015.
266 Sobre Hélio Beltrão ver http://www.fgv.br/cpdoc/busca/busca-simples/verbete/verbete-biografico/heliomarcos-pena-beltrao, acesso dia 26/10/2015.
267 Magalhães Pinto fez carreira como banqueiro e empresário em Minas Gerais. Foi eleito governador deste
estado em 1960 pela UDN, e fez ferrenha oposição ao governo João Goulart apoiando, inclusive, o golpe de
1964 e a operação Brother Sam. Ingressou na Arena em 1966, e no ano seguinte foi eleito deputado federal.
Contudo, exerceu seu mandato por apenas um mês em virtude de sua nomeação ao cargo de ministro das
relações
exteriores.
Mais
sobre
Magalhães
Pinto
ver
http://www.fgv.br/cpdoc/busca/buscasimples/verbete/verbete-biografico/jose-de-magalhaes-pinto-1, acessos dia 26/10/2015.
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políticos268 . Assim, as relações Brasil/Europa Oriental desenvolveram-se especialmente no
âmbito das relações comerciais. As atribuições do comércio do Brasil do com a Europa do
Leste continuavam nas mãos da COLESTE269 que, a partir do decreto n. 62.225 de 1968, teve
algumas de suas atribuições ampliadas para que o comércio pudesse se desenvolver de modo
mais fluido e dinâmico. Além disso, o documento presidencial a renomeou para Comissão de
Comércio para Europa Oriental, e apresentou como os seus principais objetivos o desejo de
“ampliar os mercados consumidores de produtos brasileiros e de diversificar as fontes
supridoras das importações nacionais”, e o “interesse do Brasil em planejar o crescimento de
seu comércio com a Europa Oriental 270 ”. Destaque-se que no ano anterior, durante seu
discurso de posse, José Magalhães Pinto já tinha declarado que as relações internacionais do
Brasil deveriam ser pautadas exclusivamente pelo interesse nacional e que, por isso mesmo, o
diálogo com todas as partes do mundo deveria ser mantido e aprofundado “sem preconceitos
ou prevenções271”, clara alusão aos países de orientação socialista. No ano seguinte, após uma
entrevista à imprensa brasileira, o argumento de Magalhães Pinto fica ainda mais nítido
quando afirmou que o Brasil “precisava alargar o seu campo de comércio, acabando com o
medo de negociar com os países da ‘cortina de ferro’, que poderiam comprar muito em nosso
país ... e vender muito, também” (citado por VISENTINI, 2004, p. 123).
A política exterior implementada por Costa e Silva e seu chanceler ficou conhecida
como a Diplomacia da Prosperidade, título do discurso proferido pelo novo presidente no
palácio do Itamaraty no dia 15 de abril de 1967. A partir dela, os conceitos de segurança
coletiva e integral, de interdependência, de soberania limitada, de aliado especial e da ênfase
na segurança, definidos por Castelo Branco, Juracy Magalhães e Vasco Leitão da Cunha,
foram todos descartados a favor de um novo modo de se pensar e operar a política externa do
Brasil. A nova postura diplomática introduzida baseava-se em uma visão mais realista das
relações internacionais, e esta pressupunha menos espaços para alinhamentos automáticos.
Além disso, o discurso terceiro-mundista verificado nos anos da Política Externa
Independente é retomado, assim como o princípio de soberania nacional e a defesa dos
interesses nacionais. Também, o posicionamento mais autonomista e o caráter mais
universalista que a diplomacia brasileira vinha desenvolvendo desde meados da década de

268 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1967, p. 103.
269 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1969, p. 57.
270 Diário Oficial da União, 06/02/1968, Seção I, p. 1173.
271 Discurso de posse do chanceler José Magalhães Pinto, 15/03/1967. Disponível on line em
http://funag.gov.br/chdd/index.php?option=com_content&view=article&id=146%3Ajose-de-magalhaespinto&catid=55%3Aministros&Itemid=92, acesso dia 26/10/2015.
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1950, então abandonados pelo governo Castelo Branco, foram retomados, assim como a
ênfase no conflito Norte/Sul como definidor das relações internacionais do Brasil pautadas,
agora, prioritariamente nas questões de desenvolvimento. Outro ponto que merece destaque é
o fato de que o Itamaraty voltou a ter maior participação e peso na formulação da política
internacional após ter sido colocado à sombra do Conselho Nacional de Segurança
(PINHEIRO, 2004, p. 40-41), fato este determinante na reorientação dos rumos da política
externa brasileira.
Segundo Carlos Estavam Martins, com Costa e Silva a política externa brasileira deu
uma “guinada sensacional” (MARTINS, 1975, p. 67 272). De acordo com a Diplomacia da
Prosperidade o interesse nacional deveria prevalecer sobre o coletivo, assim como o binômio
segurança/desenvolvimento deveria ser invertido, e com isto, na política externa de Costa e
Silva a segurança passava a ser vista como um produto do desenvolvimento, e não o contrário
como pregavam Juracy Magalhães e Castelo Branco. Em seu discurso de posse, no dia 15 de
março de 1967, Magalhães Pinto afirmava que “os anseios renovadores assentam sempre nos
sólidos fundamentos de uma tradição harmonizada com o interesse nacional”, e por isso
mesmo, defendia a necessidade de se desenhar uma política externa que refletisse
as aspirações de um povo decidido a acelerar o processo do seu desenvolvimento.
Daí a necessidade de dar sentido eminentemente realista e o devido conteúdo
econômico à nossa diplomacia. (...) Queremos mobilizar as potencialidades desta
Casa para por a diplomacia a serviço da prosperidade. Estamos convencidos de que
as desigualdades, tanto no plano internacional quanto no plano interno, são a
principal fonte de insegurança, de insatisfação, de inquietudes, constituindo, por
conseguinte, a mais grave ameaça à paz. Uma nação sufocada pela estagnação é uma
nação insegura, como é inseguro um mundo em que se estratifique o presente
desequilíbrio entre Estados ricos e Estados pobres273.

272 Em uma pequena nota o autor faz um mea culpa por ter tratado em outro escrito o período Costa e Silva
como um período de transição (MARTINS, 1975, p. 67). Já para Fernando Mello Barreto, a política exterior do
governo Costa e Silva ainda deve ser vista e tratada como um período de transição, pois, apesar dos traços
nacionalistas e dos atritos com o governo americano, havia ainda muitas continuidades com o período de Castelo
Branco como, por exemplo, a manutenção do apoio ao colonialismo português (BARRETO, 2014, p. 9). De
qualquer forma, de um modo geral os autores utilizados como referência nesta dissertação, como Paulo Fagundes
Vizentini (2004, 2008, 2013), Letícia Pinheiro (2000 e 2004), Henrique Altemani de Oliveira (2005), Moniz
Bandeira (1989 e 2011), Amado Cervo e Clodoaldo Bueno (2011), Carlos Estevam Martins (1975) e William
Gonçalves e Shiguenoli Myaomoto (1993) desposam a ideia de ruptura, pois tratava-se, de fato, de uma nova
forma de se conceber a inserção internacional do Brasil – contudo, convém afirmar que todos esses autores
reconhecem alguns traços de continuidade entre as políticas exteriores dos dois presidentes, bem como aceitam a
Diplomacia da Prosperidade de Ernesto Geisel como aquela que estabeleceria em definitivo um novo paradigma
internacional.
273 Disponível em, http://funag.gov.br/chdd/index.php?option=com_content&view=article&id=146%3Ajosede-magalhaes-pinto&catid=55%3Aministros&Itemid=92, acesso dia 26/10/2015.
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Os mesmos argumentos a colocar o desenvolvimento nacional como prioridade a ser buscada
pela diplomacia brasileira, bem como a defesa veemente dos interesses nacionais em
detrimento dos coletivos, são encontrados no discurso que o novo presidente proferiu no
palácio do Itamaraty no dia 15 de abril de 1967:
(...) Estamos convencidos de que a solução dos problemas do desenvolvimento
condiciona em última análise a segurança interna e a própria paz internacional. A
história nos ensina que um povo não poderá viver em clima de segurança enquanto
sufocado pelo subdesenvolvimento e pelo inquieto pelo seu futuro. Não há tão
pouco lugar para a segurança coletiva em um mundo em que cada vez mais se
acentua o contraste entre a riqueza de poucos e a pobreza de muitos. (...) Daremos
assim, prioridade aos problemas do desenvolvimento. A ação diplomática de meu
governo visará, em todos os planos, bilaterais ou multilaterais, a ampliação dos
mercados externos, a obtenção de preços justos, a atração de capitais e de ajuda
técnica, e – de particular importância – a cooperação necessária a rápida
nuclearização pacífica do país274.

Destaque-se que a questão da segurança, aquela mesma formulada pela Escola
Superior de Guerra e teorizada pela Doutrina de Segurança Nacional, se manteve ao longo de
todo o governo Costa e Silva, e também dos outros presidentes militares que vieram depois
dele. O que a Diplomacia da Prosperidade fez foi inverter a ênfase, considerando, então, que
apenas com o pleno desenvolvimento econômico e industrial do país se chegaria a uma
situação de segurança capaz de conter as forças do comunismo internacional (MARTINS,
2014, p. 55). Deste modo, os argumentos antes defendidos por Juscelino Kubistchek, Jânio
Quadros e João Goulart são retomados pelos militares e, mais uma vez, voltam a dar corpo à
política externa brasileira275.
Pensando em caminhos a serem traçados em direção à prosperidade, os formuladores
da política exterior brasileira elencaram alguns obstáculos que eram impostos ao
desenvolvimento brasileiro, e que, por isso mesmo, deveriam ser superados pela ação
internacional do país. Entre estes afiguravam as pretensões monopolizadoras das grandes
potências sobre as tecnologias, o comércio internacional favorável aos interesses dos países
desenvolvidos, a expansão do comunismo, as pretensões monopolizadoras do espaço e dos
fundos oceânicos pelas grandes potências e, por fim, o desejo das corporações multinacionais
274 Disponível on line, http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/costa-silva/discursos1/1967/04.pdf/at_download/file, acesso dia 26/10/2015.
275 As comparações entre a Diplomacia da Prosperidade e a Política Externa Independente são muitas, pois em
vários aspectos o governo Costa e Silva retomou argumentos e práticas definidas antes pelos governos Jânio
Quadros e João Goulart. Sobre isso ver MARTINS (1975), MARTINS (2014), VIZENTINI (1999, 2004, 2008 e
2013), PINHEIRO (2004), OLIVEIRA (2005). Para Paulo Fagundes Vizentini, a Diplomacia da Prosperidade
retoma a ênfase sobre desenvolvimento assim como a PEI, contudo não faz nenhuma referência a ela, bem como
não traz a mesma proposta de reforma social que aquela trazia (VIZENTINI, 1999, p. 147).
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de dominar o mercado latino-americano (GONÇALVES; MYAMOTO, 1993, p. 222).
Fundamentada nesta nova percepção os operadores da política externa brasileira trocaram o
eixo do conflito Leste/Oeste, que envolvia as disputas capitalismo versus comunismo, do
“mundo livre versus totalitarismo”, por aquele que opunha o Norte ao Sul, os países ricos e
industrializados aos países pobres e subdesenvolvidos, o conflito centro/periferia, isto porque
de acordo com a diplomacia brasileira os países industrializados não estariam interessados em
abrir mão do domínio que possuíam sobre a tecnologia, sobre o comércio internacional e o
poder mundial.
Deste modo, a Diplomacia da Prosperidade buscou por meio de novas alianças
políticas e comerciais, destaque para aquelas Sul/Sul, a força capaz de ensejar o
desenvolvimento nacional, também passou a incluir nesta demanda outras parceiras dentro do
eixo Sul/Leste buscando um aprofundamento comercial com os países da Europa Oriental.
Projetada como uma diplomacia mais voltada para a autonomia e para o desenvolvimento, a
política externa brasileira buscou a partir desses contatos, atuar em conjunto com outras
nações subdesenvolvidas a fim de alterar as regras do sistema econômico internacional,
consideradas injustas para as nações em desenvolvimento. Assim, no plano mundial o
desenvolvimento brasileiro passou a ser concebido pela via da cooperação solidária terceiromundista em um quadro visto como de confrontação com as nações industrializadas – a
identidade de país de terceiro mundo, ainda que esta tenha sido pouco referenciada nos
discursos oficias, viera substituir aquela de país ocidental definida pelo governo Castelo
Branco, e os países do bloco soviético, quando interessava, poderiam ser incluídos nessa
categoria276.
Neste sentido, os fóruns multilaterais foram eleitos pela diplomacia brasileira como os
espaços para que, em conjuntos com outras nações subdesenvolvidas e insatisfeitas com a
ordem internacional imposta pelas grandes potências, se buscasse melhores condições para
romper e ultrapassar os obstáculos postos aos projetos de desenvolvimento nacional. A
participação do Brasil na II Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o
Desenvolvimento (II UNCTAD), realizada em Nova Déli no ano de 1968, foi emblemática
desta nova postura. Azeredo da Silveira, embaixador brasileiro declarou que estava
“convencido de que, sem a cooperação internacional no campo econômico, tudo tenderá para
o caos” (citado por VISENTINI, 2004, p. 110). A delegação brasileira após receber instruções
276 Como será discutido mais a frente, aos países localizados na linha da Cortina de Ferro, incluindo aí a
Alemanha Oriental, também interessava uma maior aproximação com as nações do Terceiro Mundo.
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para “virar a mesa” atuou de modo a chamar atenção dos outros países, fato que culminou na
escolha de Azeredo da Silveira como presidente do Comitê de Organização do Grupo dos
Setenta e Sete277 (G77) (VISENTIN, 2013, p. 68). Segundo Bernardo Kocher (2011), o grupo
pretendia vincular o comércio internacional aos seus projetos de desenvolvimento
econômicos, portanto defendiam e sugeriam reformas nas práticas comercais já adotadas e
institucionalizadas no sistema internacional.
Diante do dito, pode-se entender a formação desta coalizão como uma resposta da
periferia à hegemonia das grandes potências e dos países ricos sobre as questões
internacionais, e, portanto, a aproximação do Brasil com G77 entrava em consonância com as
aspirações da Diplomacia da Prosperidade. A participação do Brasil na II UNCTAD que tanto
chamou a atenção dos países em via de desenvolvimento foi marcada pela defesa veemente
para que a conferência assumisse uma postura operativa e menos normativa, e pelos vários
debates travados entre o Brasil e os países desenvolvidos a respeito do protecionismo
praticado por eles, prática que dificultava a entrada dos manufaturados exportados pelos
países em desenvolvimento nos mercados das nações industrializadas; além disso, acirrados
debates entre o Brasil e os Estados Unidos a respeito da questão nuclear levaram o chanceler
brasileiro Magalhães Pinto a fazer várias acusações aos países nuclearizados de tentarem
privar as nações menos desenvolvidas dos benefícios auferidos pela tecnologia nuclear
(PEREIRA, 49-50; VISENTINI, 2004, 109-116).
A questão nuclear passava a ter no governo Costa e Silva uma dimensão inteiramente
nova e coadunava-se diretamente à questão da autonomia e do desenvolvimento brasileiro.
Para tanto, a tese formulada por Araújo Castro, ex chanceler e chefe da missão brasileira junto
as Nações Unidas (1968-1971), de que o poder mundial estaria congelado foi essencial para
reorientar

o posicionamento do Brasil em relação a este tema. Segundo o diplomata

brasileiro, o processo histórico teria conduzido o mundo para uma nova realidade

277 O G77 pode ser visto como uma coalizão de países criada em 1964 durante a Primeira Conferência das
Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento (I UNCTAD), e tinha como finalidade reunir forças para
tentar alterar os padrões do comércio internacional, além de criar uma força conjunto para atuar nas negociações
internacionais. A I UNCTAD foi um grande momento para a diplomacia brasileira que buscava, naqueles anos
finais da década de 1950 e iniciais da década de 1960, alterar as relações políticas e econômicas internacionais,
especialmente a partir de 1958, e a aproximação com o grupo parecia ser vantajoso para o país. A criação do
G77 foi fortemente influenciado pelo movimento dos países não-alinhados e pelo terceiro-mundismo surgidos
como consequência da Conferência de Bandung de 1955. Segundo Kocher (2011) o G77 não negligenciou
nenhum país, nem mesmo os socialistas, que eram considerados inimigos ideológicos por muitos países do grupo
(KOCHER, 2011). Este último ponto será discutido um pouco mais a frente nesta dissertação. Para a atuação do
Brasil na I UNCTAD ver também KOCHER (2012). Sobre os problemas do multilateralismo e o Brasil nos
órgãos multilaterais, ver MAIOR (2004).
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internacional não mais contemplada pelo sistema das Nações Unidas, visto a
desproporcionalidade de poder acumulado pelas cinco grandes potências que ocupavam o
Conselho de Segurança na condição de membros permanentes. Como a reforma da estrutura
implicava na aceitação unânime de todos esses cinco membros, algo muito pouco provável de
acontecer, teria se imposto de modo indisfarçado uma tendência ao congelamento do poder
mundial, este, entendido por Araujo Castro como o poder militar, “mas também o poder
político, econômico, poder científico e tecnológico278”. Deste modo, visto que não se podia
esperar que aqueles que possuíam o poder abrissem voluntariamente mão desse poder, cabia,
por um lado, uma ação conjunta daqueles excluídos da distribuição do poder a pressionar o
sistema internacional a favor de mudanças, e por outro lado, uma postura nacional mais
arrojada e audaciosa capaz de manter as posições mesmo que contrárias aos interesses das
grandes potências, colocando deste modo os interesses nacionais acima dos interesses
coletivos.
A política nuclear brasileira vinha se desenhando desde os tempos de Getúlio
Vargas279. Apesar de todas as vicissitudes e das instabilidades políticas que o Brasil viveu nas
décadas de 1950 e 1960, o empenho brasileiro em obter a tecnologia nuclear partia da ação do
Estado e contava com o forte apoio das Forças Armadas, que há tempos viam nesta tecnologia
um caminho para o desenvolvimento do país, mas também com a forte oposição dos Estados
Unidos, mais preocupados em evitar a disseminação desta tecnologia pelo mundo. Durante o
governo João Goulart algumas medidas foram tomadas nesta direção, como a construção do
Instituto de Engenharia Nuclear, como a Política Nacional de Energia Nuclear (lei n. 4.118) e
a defesa do presidente brasileiro da necessidade de se construir a primeira central nuclear
brasileira, entretanto, com o apoio dos Estados Unidos todos esses projetos foram
abandonados pelo governo de Castelo Branco (BANDEIRA, 2011, p. 250). Ao assumir a
presidência, Costa e Silva em movimento oposto, mobilizou a diplomacia brasileira na busca
de uma maior cooperação internacional para a “rápida nuclearização pacífica do país”, como
o próprio presidente colocou em seu discurso do dia 15 de abril.
Dentro deste espírito combativo e contestador fundamentado nas teses de Araújo
Castro, o Brasil se recusou a assinar o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares
278 Araujo Castro. O Congelamento do Poder Mundial. Disponível on line em
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/180480/000341583.pdf?sequence=1, acesso dia 30/11/2015.
279 Maiores detalhes sobre isso pode ser encontrado em BANDEIRA (1989 e 2011). Nessas duas obras o autor
trata as relações do Brasil com os EUA (1989) e com a República Federal da Alemanha (2011) enfatizando,
entre outros aspectos, a política nuclear brasileira e a importância desses dois países na constituição do
desenvolvimento da tecnologia atômica no Brasil.
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(TNP) assinado em 1968. As palavras de Paulo Nogueira Batista, Subsecretário de
Planejamento Político do gabinete de Magalhães Pinto e responsável pelas discussões que
definiram as posições brasileiras em assunto nucleares 280 , são bastante esclarecedoras do
posicionamento brasileiro:
A diplomacia brasileira vem procurando preservar o direito soberano do Brasil ao
livre desenvolvimento de uma tecnologia nuclear própria. As superpotências, em
nome da paz que só acreditam possível pela conservação do oligopólio nuclear que
detém, pedem que renunciemos a essa prerrogativa (...). Tal renuncia implica,
contudo, a aceitação de um estatuto de minoridade, não apenas científica, mas
também econômica e política. Semelhante sacrifício, suscetível de comprometer
irremediavelmente as nossas chances de progresso como país independente, o
governo não está disposto a aceitar (citado por MARTINS, 1975, p. 70).

A justificativa central da recusa brasileira em assinar um acordo tão importante, já que este
era um dos fundamentos essenciais da distensão política internacional em curso, residia no
caráter excludente do acordo, então a impor uma série de barreiras a fim de impedir o
desenvolvimento tecnológico dos países em processo de desenvolvimento. Como posto nas
palavras de Paulo Nogueira Batista, assinar o tratado seria renunciar a soberania e a
independência do país, pois na concepção da diplomacia brasileira a soberania nacional estava
simbioticamente ligada à capacidade de promover o desenvolvimento tecnológico e industrial.
Assim, o conceito de autonomia voltava a figurar como ponto chave na definição e na
operação da política externa brasileira, não mais cabendo nesta uma conceituação de
soberania limitada e interdependência.
Além disso, o Brasil argumentava que já tinha mostrado seu comprometimento com a
não proliferação nuclear quando assinou em fevereiro de 1967 o Tratado de Tlatelolco.
Segundo os termos deste acordo, os Estados latino-americanos e caribenhos se comprometiam
a proibir os testes, a fabricação e a posse de artefatos nucleares de caráter bélico 281 . Em
resumo, a ideia central do tratado era transformar a América Latina e o Caribe numa região
livre das armas nucleares. Contudo, e apesar dos argumentos brasileiros, os atritos com os
Estados Unidos continuaram. Para Henrique Altemani de Oliveria, os argumentos brasileiros
280 Nesta condição participou da reunião da Comissão Especial de Representantes Presidenciais em Montevidéu
(1967), da reunião de Chefes de Estado Americanos em Punta del Este (1967), da IX Reunião de Consulta da
OEA (1967), da Conferência dos Estados Militarmente Não-nucleares em Genebra (1968) e das negociações do
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Brasil e Repúiblica Federal da Alemanha. Mais sobre
Nogueria, ver http://www.fgv.br/cpdoc/busca/busca-simples/verbete/verbete-biografico/batista-paulo-nogueira,
acesso dia 26/10/2015.
281 Segundo Moniz Bandeira o Brasil impôs uma série de restrições ao tratado a fim de garantir, “sob todas as
formas”, o direito da livre utilização da energia nuclear para fins pacíficos, e com isso acabou por invalidá-lo
(BANDEIRA, 1989, p. 169).
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eram, em essência, os mesmos utilizados nas divergências econômicas correspondendo,
sobretudo, ao questionamento da ordem bipolar do sistema internacional (OLIVEIRA, 2005,
p. 128), e, por isso mesmo, tendiam a manter as zonas de divergência entre o Brasil e os EUA.
Os discursos e as atitudes brasileiras desagradavam o governo americano que viam com certa
preocupação a excessiva confiança com que Magalhães Pinto afirmava a necessidade do
Brasil de perseguir de modo autônomo seus objetivos econômicos e tecnológicos, incluído aí
aqueles ligados à energia nuclear (GONÇALVES; MYAMOTO, 1993, p. 223).
Também no campo econômico surgiram divergências que envolveram diretamente o
Brasil e os Estados Unidos. Para além dos atritos que envolviam as divergências quanto às
regras do comércio internacional tratadas em fóruns multilaterais, a questão das exportações
brasileiras do café solúvel para o mercado americano, que com isso passava a disputar com as
empresas locais o mercado da estadunidense, e a questão dos fretes marítimos, depois que o
Brasil adotou uma legislação protecionista a estabelecer que no mínimo 40% da carga
marítima seria de responsabilidade dos armadores brasileiros282. Entretanto, convém afirmar
que tais controvérsias vão além dos seus aspectos específicos, estando elas vinculadas às
posturas e atitudes internacionais tomadas pelo governo Costa e Silva no que se referia à
atuação brasileira no sistema internacional, como a aproximação com os países do Terceiro
Mundo, a defesa da reformulação da estrutura do comércio internacional e as críticas ao
congelamento do poder (MARTINS, 2014, p. 66-67283).
Essa mudança de postura da diplomacia brasileira a assumir um posicionamento mais
crítico e combativo, a se permitir a entrar em zonas de atrito com os Estados Unidos, foi
influenciada também pelo novo momento internacional que se estabelecia com a distensão.
Depois do paroxismo da tensão mundial no início dos anos 1960 com a construção do Muro
de Berlim com a Crise dos Mísseis, as superpotências iniciaram movimento de entendimentos
e diálogos que resultaria no relaxamento das relações internacionais. A detente que marcaria a
história mundial na década de 1970 ganhou forte impulso ainda na segunda metade dos anos
1960, e esta tinha como um dos seus grandes propósitos diminuir o risco de uma guerra
nuclear, “encorajando um relacionamento mais previsível entre os adversários na Guerra Fria”
(GADDIS, 2006, p. 173). O medo das consequências de uma guerra após anos de acúmulo de

282 Além dessas duas questões, outras controvérsias giravam em torno do cacau, têxteis e do açúcar. Mais sobre
essas questões ver MARTINS (2014, p. 62-67) e VISENTINI (2004, p. 92-99)
283 “O impasse entre os EUA e o Brasil com relação ao café instantâneo é sintomático de questões mais
profundas, relacionadas à política externa americana e às relações econômicas internacionais” (William Tyler
citado por MARTINS, 2014, p. 67).
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armamentos cada vez mais potentes levou os Estados Unidos e a União Soviética a uma
política de convergência a respeito da necessidade de se limitar, e também controlar, a corrida
armamentista estabelecida desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Assim, foram assinados
vários acordos dentro desta nova política de arms control dos quais destacam-se: o Tratado de
Proibição Limitada de Testes (ou Tratado de Moscou de 1963), proibindo os testes nucleares
na atmosfera, e o Tratado de Não Proliferação Nuclear (o TNP de 1968), que impedia os
países possuidores da tecnologia nuclear de transferi-la para outros que ainda não
possuíssem

284

a

.

Esse entendimento entre as duas superpotências abria um espaço importante para a
diplomacia brasileira atuar no cenário internacional já que diluía o impacto das fronteiras
ideológicas impostas pela conjuntura internacional da Guerra Fria e favorecia, entre outros,
uma maior aproximação com a Alemanha Oriental, bem como com todos os outros países da
Europa socialista. Todavia, vale lembrar, este arrefecimento das relações internacionais já era
verificado durante o governo Castelo Branco, contudo, este optou por uma política centrada
na Guerra Fria e no conflito Leste/Oeste, o que, aliás, pode ser visto como um dos pontos que
engendraram o insucesso de sua diplomacia baseada na segurança coletiva e integral 285 - e,
consequentemente, abriu espaço para a que a Diplomacia da Prosperidade fosse forjada e
executada. A distensão fora percebida pela diplomacia de Costa e Silva que buscou tirar
proveito a fim de abrir e conquistar novos espaços de atuação internacional, especialmente
para o comércio exterior, tendo como o objetivo central o incremento do desenvolvimento
brasileiro. Como colocou o presidente em seu discurso proferido no Itamaraty em abril de
1967,
Estaremos, porém, atentos às novas perspectivas de cooperação e de comércio
resultantes da própria dinâmica da situação internacional, que evoluiu da rigidez de

284 A respeito desta fase da Guerra Fria inexiste um consenso a respeito do quando realmente começou a
distensão. Hobsbamwn, por exemplo, marca seu início já nos anos finais de 1950 após a ascensão de Kruschev
ao poder na URSS, e sua aproximação com os EUA baseada na coexistência pacífica (1995, p. 239). Maurice
Vaïsse, de outro modo, estabelece o ano de 1962, especialmente depois do fim das crises de Berlim e de Cuba e
do início dos entendimentos EUA/URSS sobre o controle das armas nucleares (2013, p. 97). Outros autores
como, por exemplo, Flavio Saraiva (2001, p. 63) e Normam Lowe (2011, p. 179) entendem a distensão com um
fenômeno da década de 1970. Contudo, estes últimos, reconhecem a importância dos acordos assinados entre as
duas superpotências para um degelo nas relações internacionais da segunda metade da década de 1960 - “Fase
mais madura do relacionamento entre as superpotências só se verificou no final dos anos 1960 e início da década
de 1970. Nessa nova fase deslanchou, verdadeiramente, a política de detente” (SARAIVA, 2001, p. 65).
285 Amado Cervo a definiu como inócua justamente porque Castelo Branco orientou sua política externa pelo
confronto bipolar quando, justamente neste contexto, o sistema internacional presenciava a sua erosão (CERVO;
BUENO, 2011, p. 397).
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posições, características da “guerra fria”, para uma conjuntura de relaxamento de
tensões286.

Também, o comércio entre a União Soviética e o bloco ocidental, que em muito foi
prejudicado com o início da Guerra Fria no final dos anos 1940, ganhava uma grande
projeção contribuindo, sobremaneira, para o encaminhamento da distensão. Após 1965, a
maior presença da URSS na economia mundial ensejou o pronunciamento favorável do
Congresso americano a favor do aumento das transações pacíficas com o Leste europeu em
1969, quando da promulgação do Export Administration Act (VAÏSSE, 2013, p. 103). Por
certo, essa maior investida econômica soviética no mundo, bem como sua aproximação
comercial com os EUA, facilitava o incremento das relações comerciais do Brasil com a
superpotência socialista, ao mesmo tempo em que eliminava quaisquer possíveis
desconfianças americanas em relação ao movimento brasileiro de aprofundar o intercâmbio
com aquele país. Costa e Silva junto de sua equipe diplomática perceberam claramente os
movimentos internacionais em curso naquele momento:
Na Europa Oriental, pretendemos expandir as bases do intercâmbio econômico,
buscando participar, de forma crescente, das novas modalidades de cooperação que
se delineiam nas relações entre os países socialistas e os do Ocidente287.

De fato, nos anos 1967-1969 o comércio Brasil com a União Soviética, com a
República Democrática Alemã e com os outros países do bloco socialista europeu cresceu
vertiginosamente. As exportações brasileiras para a Europa oriental saltaram de US$ 115,258
milhões em 1967 para US$ 146,658 milhões em 1969. No ano de 1968 o montante total das
vendas brasileiras para aqueles países chegou a US$ 134,420 milhões. As importações
brasileiras também cresceram em 1967 e 1968, mas caíram no ano de 1969: US$ 82,997
milhões, US$ 96,714 milhões e US$ 76,542 milhões respectivamente. Com a Alemanha
Oriental os valores acumulados no intercâmbio eram ainda mais extraordinários. As
importações saltaram de US$ 9,583 milhões em 1966 para US$ 15,808 milhões em 1967 e
US$ 26,738 milhões em 1968, enquanto as exportações foram de US$ 18,034 milhões em
1967 para US$ 30,217 milhões em 1968288. O comércio Brasil/Europa socialista atingiu, em

286 Discurso do presidente Costa e Silva no palácio do Itamaraty, 15/04/1967, disponível on line em
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/costa-silva/discursos-1/1967/04.pdf/at_download/file, acesso dia 26/10/2015.
287 Discurso do presidente Costa e Silva no palácio do Itamaraty, 15/04/1967, disponível on line em
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/costa-silva/discursos-1/1967/04.pdf/at_download/file, acesso dia 26/10/2015.
288 Anuário Estatístico do IBGE, 1968 e 1970.
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1968, “níveis jamais ultrapassados” a acumular um total de US$ 231,265 milhões, somados as
exportações e as importações289.
Gráfico V: Comércio Brasil – Mundo/Brasil – Europa Oriental
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Fonte: Anuário Estatístico do IBGE

A diretriz definida pelo governo para orientar as relações comercais do Brasil com os
países da linha da Cortina de Ferro, a saber, “expandir e diversificar o intercâmbio comercial
no interesse do da prosperidade nacional”, estava intimamente conectada aos planos de
desenvolvimento e à política econômica do governo Costa e Silva. Visando recuperar o apoio
da classe média e do empresariado nacional, a política econômica adotada por Delfim Netto e
Hélio Beltrão estabeleceu o crescimento econômico como meta central e, com isso, arrefeceu
a política recessiva estabelecida por Castelo Branco, e a substituiu por uma política monetária
expansiva e de aumento do crédito para o setor privado, tendo como objetivo estimular a
produção industrial. A inflação ainda persistente e alta, mas mantida estável, foi combatida
pelo governo Costa e Silva, contudo o ministro da fazenda tinha um diagnóstico diferente
sobre a mesma: segundo Delfim Netto a inflação era, naquele momento, consequência dos
289 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1969, p. 57.
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altos custos de produção, e não da demanda, e por isso mesmo adotou uma política de
ampliação dos créditos para o setor produtivo de bens duráveis e bens de capital, bem como
estabeleceu isenções de tarifas de importação sobre máquinas sem similar nacional, além de
implementar uma política de minidesvalorização cambial a fim de estimular o comércio
internacional brasileiro com o propósito de aumentar exportações e as divisas internacionais
do país290.
Para dar sustento ao desenvolvimento e a industrialização brasileira, o ministro do
planejamento Hélio Beltrão lançou, em 1967 o Programa Estratégico de Desenvolvimento
(PED). Elaborado para o período de 1968-1970, o programa previa uma maior participação
estatal na economia via a concentração de investimentos em áreas tidas como estratégicas,
especialmente na infraestrutura, com o propósito de preencher os “espaços vazios” da
economia brasileira (ALMEIDA, 2004, p. 19). O PED focou no desenvolvimento e no
crescimento econômico, ainda que tivesse preocupação com a inflação; apesar de indicar uma
maior presença do Estado na economia, o programa não era avesso aos investimentos
estrangeiros nem ao capital privado – tanto que o governo manteve uma política de
empréstimos internacionais e de abertura da economia brasileira às empresas estrangeiras,
sobretudo no setor de bens de consumo duráveis291. De um modo geral, o PED tinha como
principais objetivos 1) solucionar os problemas da estrutura econômica, 2) aumentar a
produtividade industrial, 3) eliminar os pontos de estrangulamento (recuperar os portos,
transportes marítimos e ferroviários, rodovias, etc.) e 4) ampliar os mercados internos e
externos (MARTINS, 2014, p. 54).
Diante desses objetivos traçados pela equipe econômica, a política externa brasileira
tinha um papel importantíssimo a desempenhar, cumprindo a função de captar recursos e
empréstimos, atrair investimentos estrangeiros e fomentar as exportações brasileiras,
destacando os produtos manufaturados. A Diplomacia da Prosperidade, no que se refere ao
comércio internacional, colheu frutos extraordinários segundo Heloisa Conceição da Silva,
dos quais a autora destaca, por exemplo, o aumento significativo da participação dos
industrializados na pauta das exportações brasileira, o crescimento do PIB impulsionado,
290 “A solução para a continuidade da queda da inflação seria a retomada do crescimento econômico, tendência
verificada em toda a economia mundial da época. Para isso, era fundamental que se adotasse uma política
monetária expansiva e que houvesse um grande aumento do crédito ao setor privado, estimulando a produção
para o mercado interno e externo” (VÁRIOS AUTORES, 2000, p. 111). Mais sobre a política econômica do
período ver NAPOLITANO (2014, p. 147-172), VÁRIOS AUTORES (2000, p. 98-119), LUNA; KLEIN (2014)
e SINGER (2014).
291 Sobre o PED ver ALMEIDA (2004) e VILLARINO (2012).
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principalmente, pelo crescimento industrial do país e o aumento da participação brasileira no
comércio mundial (SILVA, 2003, p 56). Segundo dados trazidos pela pesquisadora, para o
período de 1967-1973, a indústria crescia em média 12,2% ao ano, o PIB 10,1%, as
exportações brasileiras tiveram um aumento em seus preços de 77,2% e o Brasil aumentou
sua participação no total das exportações mundiais de 0,88% (1967-1968) para 1,20% (19721973) (SILVA, 2003, p. 56-57).
Por um lado pode-se auferir o forte incremento do intercâmbio do Brasil com a Europa
Oriental, assim como toda a expansão comercial brasileira neste contexto, como reflexo do
grande crescimento do comércio mundial e dos fluxos financeiros internacionais daqueles
anos da década de 1960. Sem sombra de dúvida a expansão comercial mundial refletiu
positivamente no volume do comércio internacional do Brasil como atestam os dados: a
somatória das exportações e importações foi de US$ 3.321,466 milhões em 1967 para US$
4.575,828 milhões em 1969292 - e dentro deste fluxo a tendência era de crescimento das trocas
comercias do Brasil com o bloco socialista visto que as relações do Brasil com a região eram
fomentadas desde meados da década de 1950, e mantidas de modo amistoso pelos sucessivos
governos que se sucederam. Entretanto, é preciso destacar que a partir da década de 1960,
especialmente após o estabelecimento do modelo substitutivo de exportações e da elaboração
dos grandes planos de desenvolvimento, aquelas foram prospectadas sempre em nome do
interesse nacional, e postas a serviço dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento293.
Por isso, para se entender o grande crescimento do intercâmbio comercial do Brasil com a
Europa Oriental nos anos 1967-1969, é preciso levar em conta os esforços empreendidos pelo
Itamaraty, especialmente por meio da COLESTE, em buscar atribuir àquela região uma maior
relevância dentro dos projetos traçados pelo governo brasileiro.
Os estudos, pesquisas e levantamentos feitos pela COLESTE e pela Divisão da Europa
Oriental – que tinham como objetivo fazer o levantamento junto a vários órgãos do Estado
brasileiro das necessidades de importação do governo federal que pudessem ser supridas pelo
comércio com a Europa socialista –, continuaram sendo elaborados e tiveram papel
importante no encaminhamento da atuação da diplomacia brasileira naquela região. Segundo
o Relatório do Itamaraty, no ano de 1969 a Comissão de Comércio com a Europa Oriental se
reuniu cinco vezes e promoveu mais de cem firmas brasileiras nas grandes feiras

292 Anuário Estatístico do IBGE, 1968 e 1970.
293 “A política exterior engendrada em 1967 só dava valor a sua própria ideologia, que era o
desenvolvimentismo. Todas as possibilidades deveriam ser exploradas para aquele fim, e a Europa Oriental não
seria, por óbvio, excluída (CERVO; BUENO, 2011, p. 443).
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internacionais das principais cidades da Europa do leste294. Também, continuavam os grandes
desequilíbrios no balanço comercial com os saldos ainda bastante positivos para o Brasil, o
que trazia alguns empecilhos que precisavam ser solucionados. Uma séria de visitas oficiais,
incluindo a visita do presidente da COLESTE a vários países da linha da Cortina de Ferro
acabou por instituir um comércio de compensação a fim de amenizar o problema, e este vai
ter grande importância no encaminhamento das relações Brasil/RDA; contudo, como as
exportações brasileiras eram pagas a vista e as importações de modo parcelado, os
desequilíbrios permaneceram (VISENTINI, 2004, p. 124) – e permaneceriam ainda por
muitos outros anos295. De qualquer forma, os encontros e discussão entre as autoridades e os
agentes econômicos do Brasil e dos países da Europa socialista tinham como objetivo
encontrar soluções que fossem vantajosas para ambas as partes – a ideia de um intercâmbio
baseado no interesse recíproco permanecia inalterada296.
Sem dúvida os anos Costa e Silva foram promissores nas relações do Brasil/Europa
socialista, vide os resultados comerciais alcançados. Estes, como já afirmamos, resultaram dos
grandes esforços empreendidos pela diplomacia brasileira naquela parte do mundo. Em 1967,
por exemplo, Paulo Egídio Martins, ministro da Indústria e do Comércio, viajou a União
Soviética, Polônia e Tchecoslováquia onde firmou alguns acordos e vários entendimentos. Em
Moscou, o ministro assinou um protocolo pelo qual a URSS concedia créditos para a
construção de uma fábrica petroquímica no Brasil; em Varsóvia, foi assinado um protocolo
que acordava a encomenda de navios poloneses feita por empresas brasileiras, e o aumento da
compra de café pelo governo polonês; em Praga, um ajuste foi assinado alterando o Acordo
de Comércio e Pagamento de 1960 ao estabelecer o regime de livre conversibilidade no
sistema de pagamento entre os dois países 297 - reflexo claro dos problemas gerados pelos
desequilíbrios comerciais existentes.
Ainda neste ano de 1967 houve várias reuniões das comissões mistas do Brasil com os
países da Europa do leste. No Rio de Janeiro, respectivamente em maio e outubro, reuniramse as Comissões Mistas Brasil-Tchecoslováquia e Brasil-Iugoslávia, e nestas foram debatidas
as possibilidades do incremento do intercâmbio comercial e das relações econômicas entre os
países, destaque para as discussões sobre a possibilidade de a Iugoslávia fornecer ao Brasil

294 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1969, p. 57.
295 Esta questão foi ponto de atrito nas relações Brasil/RDA, especialmente quando a crise internacional se
espalhou pelo mundo na década de 1970. Esta questão será discutida no próximo capítulo desta dissertação.
296 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1966.
297 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1967, p. 104.

143

petroleiros, navios de pesca e outros tipos de embarcações, além de máquinas e equipamentos
agrícolas e industriais. Ainda em 1967, no mês de novembro, o Brasil recebeu uma missão
comercial búlgara e uma missão governamental húngara. Na primeira, discutiu-se a
viabilidade da Bulgária exportar ao Brasil trigo, produto importante da pauta de importação
brasileira, máquinas agrícolas, búfalos (que seriam criados na região Nordeste) e instalações
para a industrialização da batata e da cebola. A missão governamental húngara, chefiada por
István Szurdi, ministro do comércio interior da Hungria, negociou o fornecimento de
equipamentos médico-hospitalar, de ensino e ferroviários, além da possibilidade de se
conceder créditos que seriam destinados às pequenas e médias empresas brasileiras298.
Nos anos seguintes, o movimento dos encontros, entendimentos, debates e assinatura
de acordos se aprofundou. Em abril de 1968 Ivo Arzua Pereira, ministro brasileiro da pasta da
Agricultura, visitou a Iugoslávia onde negociou a importação de máquinas e equipamentos
agrícolas pelo Brasil. Em outubro, o Brasil recebeu o ministro do Exterior da Romênia, e
junto de Magalhães Pinto trataram de temas econômicos e internacionais (VISENTINI, 2004,
p. 123; PEREIRA, 2010, p. 53-54). Em abril de 1969 foi realizada no Rio de Janeiro a
primeira Comissão Mista Brasil-Romênia onde se estudou a possibilidade de se firmar
contratos entre a Romênia e os Ministérios da Agricultura e das Minas e Energia, a Petrobrás,
o Banco Nacional de Desenvolvimento e o Banco Nacional de Habitação299. Com a União
Soviética, depois de troca de notas entre o Itamaraty e embaixada soviética no Brasil, aboliase o sistema bilateral em detrimento da adoção do regime de livre conversibilidade dos meios
de pagamento, ou seja, passaram a adotar o uso de moedas fortes no comércio bilateral; além
disso, no dia 2 de dezembro foi assinado o “Protocolo Sobre o Fornecimento de Maquinaria e
Equipamento da URSS para o Brasil”, que estabelecia as condições de financiamento
concedidas por empresas soviéticas para a venda de máquinas e equipamentos no valor de até
US$ 100 milhões para o período de 1970-1974300. Ainda neste mesmo ano de 1969 o Brasil
recebeu uma missão comercial polonesa, que resultou em um acordo que elevou o crédito
técnico do acordo de pagamentos entre os dois países para US$ 6 milhões, e uma missão
oficial húngara, chefiada pelo ministro Bela Szali, onde foram discutidas as possibilidades da
ampliação da venda de trigo húngaro para o Brasil301.

298 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1967, p. 104-106.
299 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1969, p. 58.
300 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1969, p. 58.
301 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1969, p. 59.
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Um outro aspecto interessante das relações do Brasil com os países do bloco soviético
no ano de 1969 é a ênfase que o Itamaraty concedeu às feiras internacionais realizadas nas
principais cidades do leste europeu. A feira de Leipzig, realizada na Alemanha desde os
tempos medievais, era com certeza a mais importante delas. Empresas do mundo todo
expunham seus produtos e faziam lá grandes negócios. Justamente por isso, empresas e
institutos brasileiros participavam desta feira desde meados dos anos 1950 quando se
estabeleceu as relações comerciais do Brasil com a Alemanha Oriental. Em 1969 não foi
diferente, o Brasil levou para Leipzig dezenas de firmas, destaque sempre o IBC, que
puderam expor seus produtos e fechar uma série de negócios. A novidade fora a participação
brasileira, pela primeira vez, nas feiras de Budapeste e na OBUV, a feira do couro de Moscou.
Além dessas, o Brasil ainda participou das feiras do Zagreb, na Iugoslávia, e de Poznán na
Polônia 302 . A atuação COLESTE nesses certames, visto que era ela a responsável pela
organização dos estandes brasileiros, era fruto do esforço do Itamaraty em cumprir as
diretrizes de aprofundar o intercâmbio brasileiro com aqueles países, abrindo novas
possibilidades de exportação para as empresas brasileiras – coadunado, assim, aos
fundamentos da política de incremento e diversificação das exportações.
Também as relações do Brasil com a República Democrática Alemã deram um salto
quantitativo e qualitativo sem precedentes entre os anos 1967-1968. O intercâmbio comercial
entre os dois países vinha crescendo consideravelmente desde 1963, depois de uma grande
queda em 1962. Em 1967, o Brasil já tinha se tornado o primeiro parceiro comercial da RDA
entre os países em desenvolvimento, ultrapassando a Índia e o Egito (BANDEIRA, 2011, p.
246) que, como já dito, se lançava num movimento de contestação da doutrina Hallstein. O
comércio Brasil/Alemanha Oriental também conheceu no ano de 1968 “níveis jamais
ultrapassados”, e os valores atingidos neste ano seriam recuperados apenas em 1972. Em 1968
a participação do comércio Brasil/RDA representou 24% do todo o comércio brasileiro na
Europa oriental em comparação aos 17% verificados no ano anterior, e atingiu o total de 1,4%
de todo o comércio internacional brasileiro, sendo que em 1967 o comércio Brasil/RDA
representou 1%, o que ainda era bastante significativo em comparação com os anos
precedentes303.

302 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1969, p. 59.
303 O total das exportações e importações do Brasil nos anos de 1967 e 1968 foi, respectivamente, US$
3.321,466 milhões e US$ 4.013,203 milhões. O total da corrente de comércio brasileiro com a Europa Oriental e
com República Democrática Alemã foi, para esses mesmos anos, respectivamente: US$ 198,255 milhões, US$
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Gráfico VI: Corrente de Comércio Brasil - RDA
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Esse grande boom se deve a uma série de acordos e contratos firmados entre empresas
e departamentos públicos da União e dos estados da federação com firmas e empresas da
República Democrática Alemã. Sempre no espírito do desenvolvimento nacional e regional, e
seguindo os objetivos do Programa Estratégico do Desenvolvimento, vários equipamentos e
maquinários sem similares nacionais foram importados da Alemanha Oriental pelo Brasil. A
“Nordisa” (Nordeste Industrial S.A.), sediada em Salvador, apoiada pela SUDENE, recebeu
autorização para importar da RDA, com isenções de impostos e taxas federais, equipamentos
destinado à fiação e tecelagem de algodão visto seu caráter prioritário para o desenvolvimento
da região304. Em junho deste mesmo ano, um grande contrato fora assinado entre o Ministério
da Fazenda e a Deutscher Innenund Aussendhandel Machinen Export, com a interferência do
Departamento Nacional dos Portos e Vias Navegáveis. Neste, ficou estabelecido a compra por
parte do Brasil de vários equipamentos, especialmente guindastes, destinados a modernização
de alguns portos brasileiros, entre eles, Itaqui, Natal, Cabedelo, Paranaguá e São Francisco do
Sul, no valor total de US$ 6.203.676 mais juros de US$ 1.563.326305. Os guindastes vindos da
Alemanha Oriental também seriam comprados por vários governos estaduais interessados na

231,161 milhões, US$ 33,842 milhões e US$ 59,955 milhões. Anuário Estatístico do IBGE, 1967, 1968 e
1969.
304 Diário Oficial da União, seção I, parte I, 01/08/1967, p. 27.
305 Diário Oficial da União, seção I, parte I, 03/07/1967, p. 42-43.
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modernização de seus portos, a exemplo do Rio Grande do Sul 306 e da Guanabara307. Além
disso, diversos equipamentos foram importados por gráficas brasileiras – as lentes e os
aparelhos óticos fabricados em Jena eram reconhecidos no mundo todo pela sua qualidade – e
aparelhos médicos e hospitalares, como aqueles comprados pelo governo do Piauí em 1968308,
modernizavam os hospitais nacionais.

Gráfico VII: Comércio Brasil - RDA
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Dentro do plano de reestruturação das ferrovias paulistas implementado pelo governo
do estado e pela Cia Paulista de Estrada de Ferro, o estado de São Paulo encomendou e
recebeu entre os anos 1967-1969 83 locomotivas fabricadas na República Democrática
Alemã. Destas, 36 foram para a Estrada de Ferro Paulista, 37 para a Estrada de Ferro
Sorocabana e 17 para a Estrada de Ferro Mogiana309. Outros muitos exemplos como esses
relatados poderiam ser multiplicados, o que não vem ao caso, pois muito mais importante do
que fazer um inventário de todas as importações brasileiras da RDA, é reconhecer que a
diplomacia de Costa e Silva, e de algum modo também a de Castelo Branco, souberam tirar
proveito das relações comerciais com a República Democrática Alemã e as mobilizaram a
favor do desenvolvimento industrial e da tentativa de se eliminar os pontos de
306 O Estado de São Paulo, 29/11/1968, p. 5.
307 O Estado de São Paulo, 15/12/1968, p. 26.
308 Diário Oficial da União, seção I, parte I, 08/04/1968, p. 1.
309 O Estado de São Paulo, 23/07/1967, p. 24.
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estrangulamento da infraestrutura brasileira, a exemplo dos portos e ferrovias. A necessidade
de bens de capital, especialmente máquina e equipamentos, a fim de engordar capacidade
produtiva da indústria brasileira, poderiam ser parcialmente supridas pelas exportações da
Alemanha Oriental, lembrando que o comércio entre os dois países ainda era feito mediante o
sistema bilateral sem o uso de moedas fortes e conversíveis – o que, por um lado, trazia a
vantagem de evitar evasão de divisas, mas, por outro, a desvantagem de ficar restrita ao valor
estabelecido pela conta convênio.
As exportações brasileiras continuaram girando em torno dos produtos primários,
destaque para o café, cacau, algodão, entre outros. No caso específico do café, o Instituto
Brasileiro do Café reforçou sua participação nas feiras internacionais da Europa socialista,
destaque para a feira de Leipzig, em grande parte com o intuito não apenas de ampliar as
vendas do café brasileiro naquela região, mas de conquistar mercados para o café solúvel que
muitas empresas brasileiras agora fabricavam310. A participação brasileira na feira de Leipzig
em março de 1968 foi bastante proveitosa ampliando positivamente as expectativas do IBC
visto que a Nestlé do Brasil iniciou uma negociação para fornecer 20 toneladas por mês de
café solúvel àquele país, num contrato cujo valor previsto era de US$ 2,880 milhões por
ano 311 . A questão do café solúvel, especialmente a disputa com os EUA a respeito deste
produto, iria se tornar ponto importante para a diplomacia brasileira, deste modo, as
participações nas feiras internacionais da Europa socialista organizadas pela COLESTE
tinham como finalidade, entre outras, promover empresas exportadoras deste produto naquela
região.
A grande questão a envolver as relações do Brasil com a República Democrática
Alemã durante o governo Costa e Silva foi o acordo firmado entre o Ministério da Educação e
o governo daquele país para o fornecimento máquinas, ferramentas, equipamentos,
instrumentos de laboratório e de ensino para as universidades e instituições de ensino
brasileiras. O Acordo MEC/RDA, como ficou conhecido, foi assinado em março de 1967 e
estava diretamente ligado ao processo de reforma universitária a ser implantado pelo regime
militar. A industrialização que se instalara no Brasil desde os anos 1950 modificara a
fisionomia econômica do país, o que exigia, cada vez mais, profissionais preparados para
atuar neste novo ambiente mais complexo e específico da produção industrial. Contudo, as
universidades brasileiras tinham ficado para trás no processo de modernização, o que

310 O Estado de São Paulo, 07/09/1968, p. 24.
311 O Estado de São Paulo, 12/03/1968, p. 26.

148

resultava numa formação que pouco atendia as necessidades impostas pelo novo momento
econômico do país. Com isso, urgia a necessidade de uma profunda reforma universitária
capaz de transformar tais instituições em “centros de investigação científicas e tecnológicas
em condições de assegurar a autonomia da expansão industrial brasileira” (OLIVEIRA;
GRANATO, 2014, p. 43).
Visando captar os recursos que seriam destinados à ampliação e modernização do
ensino técnico e industrial brasileiro, um vasto relatório foi produzido em março de 1966 com
o propósito de fundamentar um pedido de empréstimo a ser feito ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) para fomentar o projeto em questão. O relatório foi produzido por
uma comissão especial criada para elaborar um inventário das principais necessidades para
adaptar o ensino técnico e industrial do Brasil aos “imperativos desta era tecnológica312”, e
também para executar a tarefa delineada pelo plano – Comissão Especial para a Execução do
Plano de Melhoramento e Expansão do Ensino Técnico Industrial. Depois de muitos estudos e
vários contatos entre órgãos e departamentos do estado brasileiro, incluindo contatos entre o
Ministério da Educação e Cultura e o Itamaraty, o relatório concluía que a melhor solução aos
interesses do país seria utilizar as “disponibilidades do Brasil na área de convênios bilaterais”,
especialmente naqueles países que
registram déficits elevados na conta convênio com o Brasil, mas também em
qualquer outro da área socialista mesmo em provisória situação de equilíbrio, porque
é grande a capacidade de absorção de produtos brasileiros pelos mesmos e suas
compras no Brasil só estão limitadas pela imprevisibilidade de suas compras aqui 313.

Fica claro que o Leste europeu, justamente por acumular grandes déficits comerciais
com o Brasil, além de possuir muitos dos equipamentos necessários para o plano de
modernização das escolas brasileiras, fora uma região privilegiada. Os países convidados para
participar da concorrência pública foram: República Democrática Alemã, Tchecoslováquia,
Polônia, Romênia, União Soviética e Dinamarca, esta última apesar de não pertencer ao bloco
socialista cumpria as prerrogativas postas pelo relatório. Seguindo a experiência adquirida
pela Comissão Especial para a Execução do Plano de Melhoramento e Expansão do Ensino
Técnico Industrial, em março de 1967, pelo decreto lei n. 60.461 o governo brasileiro criava a

312 Ministério da Educação e Cultura. Acordos, Contratos e Convênios, 1967, p. 107. Disponível on line em
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000642.pdf, acesso dia 26/10/2015. A Comissão Especial
foi criada pela portaria n. 38 de 27/01/1966.
313 Ministério da Educação e Cultura. Acordos, Contratos e Convênios, 1967, p. 115. Disponível on line em
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000642.pdf, acesso dia 26/10/2015.
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Comissão Especial para Execução do Plano de Melhoramento e Expansão do Ensino Superior
(CEPES) cuja finalidade seria assessorar a elaboração de um contrato a ser firmado entre
Brasil e o BID para o melhoramento e expansão do ensino universitário brasileiro, “mediante
obras, equipamentos e assistência técnica314”. Mas diferentemente da proposta anterior, onde
vários países do bloco soviético foram chamados a participar da concorrência, apenas a
República Democrática Alemã e a Hungria foram convidadas, e o acordo firmado apesar de
ficar conhecido como Acordo MEC/Leste Europeu, era referenciado oficialmente como
MEC/RDA, MEC/RPH (OLIVEIRA; GRANATO, 2014, p. 46).
Os resultados desta aproximação do Brasil com a República Democrática Alemã
apareceram logo em seguida. Logo depois de publicado o relatório da Comissão Especial do
MEC, no dia 28/02/1967 um acordo no valor de US$ 4.207.730,31 foi assinado entre
Ministério da Educação e Cultura brasileiro e a empresa germano-oriental LIMEX Gmbh para
o fornecimento de equipamentos para escolas técnicas industriais localizadas na cidade do Rio
de Janeiro315. Todavia, o acordo MEC/RDA foi, sem dúvida, o grande acontecimento das
relações entre os dois países nos anos 1967-1969. Assinado no dia 06/07/1967, em Brasília,
entre o ministro da educação Tarso Dutra e Helmut Shöler, representante da Deutshe Export
und Importgesellschaft-Feinmechanik Optik, o acordo previa normas para a regularização do
fornecimento e financiamento pela Alemanha Oriental de equipamentos para laboratórios e
hospitais e aparelhos e máquinas para reequipamento das universidades brasileiras até um
valor total de US$ 20 milhões, e um acordo similar fora assinado com a Hungria no valor de
US$ 10 milhões, refletindo, deste modo, que as recomendações e as ações do CEPES estavam
surtindo um rápido efeito – refletiam também, que o Ministério das Relações Exteriores
estava agindo à risca a recomendação de promover uma verdadeira Diplomacia da
Prosperidade316. O decreto-lei n. 861 de 11 de setembro de 1969 consubstanciou o Acordo
MEC/Leste Europeu ao autorizar a contratação de empréstimos no valor de US$ 30 milhões
em moeda convênio para a aquisição de equipamentos e materiais de ensino da República
Democrática Alemã e da República Popular da Hungria317.

314 Disponível on line em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-60461-13-marco1967-401294-publicacaooriginal-1-pe.html, acesso dia 01/11/2015.
315 Diário Oficial da União, 08/03/1967, seção I, parte I, p. 44-46.
316 Diário Oficial da União, 17/07/1967, seção I, parte I, p. 28. Neste mesmo dia, o ministro da educação
assinou com Laszló Bartha, representante comercial da Hungria, um acordo similar no valor de US$ 10 milhões
– reflexo direto das propostas e ações da CEPES. Ver detalhes do acordo na mesma edição e página do DOU.
317 Destes, US$ 20 milhões da RDA e US$ 10 milhões da Hungria como previam o contrato firmado em 1967.
Para o decreto, ver on line http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-861-11-setembro1969-375441-publicacaooriginal-1-pe.html, acesso dia 01/11/2015.
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O acordo MEC/RDA foi tratado de modo bastante positivo pelo governo Costa e Silva
e favoreceu, sobremaneira, o intercâmbio do Brasil com a Alemanha Oriental e com o resto da
Europa socialista. Em uma longa entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Tarso Dutra,
afirmou que este acordo se tratava do maior empréstimo já feito pelo Brasil para fins
educacionais, lembrou que outros semelhantes estavam sendo discutidos com a
Tchecoslováquia e com a Polônia, destacando que o reaparelhamento das universidades e
escolas brasileiras deveria ser feito sem preconceitos ideológicos, em suas próprias palavras:
Vejam que não há nenhum preconceito político no planejamento educacional
brasileiro. Nós vamos buscar recursos e aparelhamento para tornar o ensino mais
eficiente, em quaisquer áreas,em quaisquer países do mundo, ou áreas políticas,
porque entendemos que só assim o Brasil pode ter o desenvolvimento que deseja no
seu sistema de ensino318.

Por certo havia também oposição e quem o criticasse, mas a violenta censura sobre os meios
de comunicação e o endurecimento brutal do regime com o Ato Institucional n. 5, em
dezembro de 1968, dificultavam qualquer crítica mais contundente a uma decisão do governo
brasileiro. Críticas como aquelas feitas por um deputado do MDB de que havia um
favorecimento às universidades do Rio Grande do Sul 319 não afetavam as disposições e o
otimismo do governo quanto ao acordo. Também, é preciso afirmar que os Estados Unidos
não gostaram do acordo firmado entre o MEC e a Alemanha Oriental e a Hungria, isso não
por se tratar de uma aproximação do país com “os inimigos do mundo livre”, mas, sobretudo,
porque os americanos tinham grande interesse em manter, ou mesmo ampliar, seus
investimentos no Brasil na área de educação visto os acordos assinados entre o MEC e a
United States Agency for International Development (USAID) que vinham sendo negociados
desde o início do regime militar320 – neste caso, cabe a ressalva que o distanciamento e a
autonomia almejada pela política exterior brasileira prevaleceram ante as pressões vindas da
superpotência 321 . Independente das críticas feitas, dezenas de equipamentos e aparelhos
alemães-orientais vieram para várias instituições de ensino superior do Brasil, e em outubro

318 O Estado de São Paulo, 15/05/1968, p. 7.
319 O Estado de São Paulo, 25/09/1968, p. 7.
320 O Estado de São Paulo, 27/12/1967, p. 30. Os acordos MEC-USAID tinham como objetivo, entre outros,
implementar no Brasil o modelo de ensino universitário norte-americano por meio de uma profunda reforma
universitária. Esta, veio a ser implementada com o decreto-lei n. 5.540/68
321 Do mesmo modo que prevaleceram as posições autonomistas diante da pressão para a assinatura do TNP em
1968.
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de 1969 dezessete universidades brasileiras em todos os estados da federação já tinham sido
beneficiadas com o acordo322.
O crescimento do intercâmbio Brasil/RDA gerou uma situação de grande otimismo a
respeito do futuro das relações entre os dois países, incluindo aí a possibilidade do reatamento
das relações diplomáticas e oficiais – mesmo porque, os finais dos anos 1960 foram marcados
pelo esfacelamento da doutrina Hallstein o que levou a República Democrática Alemã a uma
verdadeira ofensiva diplomática em busca do maior número de reconhecimento externo a fim
de fortalecer sua posição no sistema internacional. Durante a feira de Leipzig de 1968, por
exemplo, Gehard Weiss, membro do Conselho de Ministros da RDA, convidou o Brasil para
instalar uma representação oficial em seu país, pois “poderia ter um efeito favorável na
consolidação econômica entre os dois países 323 ”, o que ficou sem uma resposta positiva,
evidentemente. Apesar do enfraquecimento das determinações da doutrina Hallstein, a
diplomacia brasileira ainda respeitava os limites impostos pela Alemanha Ocidental, como
ficou muito evidente quando, em dezembro de 1969, fora negado um pedido de visto de
entrada a Eugen Kattner e Guenther Wetuschat, ministro das Economias Estrangeiras da RDA
para a América Latina e seu subsecretário, por se tratar de uma visita de representantes
oficiais de um país com qual o Brasil não possuía relações oficiais e diplomáticas 324 . É
interessante notar que o pedido foi feito pelo diretor do Departamento Nacional de Portos e
Vias Navegáveis, Colombo Machado Salles, justamente depois daquele grande contrato
assinado entre o Ministério da Fazenda e a Deutscher Innenund Aussendhandel Machinen
Export, para que os senhores Kattner e Wetuschat pudessem supervisionar os trabalhos que
estavam sendo realizados pelas empresas alemãs no Brasil. Esta contradição da diplomacia
brasileira em relação à Alemanha Oriental – de um lado órgãos do Estado brasileiro assinam
acordos com empresas germano-orientais, ressaltando que estas pertenciam ao Estado alemão,
de outro, proibia-se os vistos e as visitas oficiais por se tratar de um país com o qual o Brasil
não possuía relações diplomáticas – permaneceria ainda por mais alguns anos.
De qualquer modo, o crescente intercâmbio comercial entre os dois países somado ao
arrefecimento do conflito ideológico da Guerra Fria ensejavam novas percepções a respeito da
“Alemanha para além do muro”. Em 1969 um pequeno livro publicado pela editora Laemmert
intitulado O Problema alemão: princípios e objetivos da RDA (STOPH; NORDEN, 1969)
322 O Estado de São Paulo, 30/10/1969, p. 7.
323 O Estado de São Paulo, 07/03/1968, p. 58.
324 AHMRE, Brasília, DOr/14/01/1970/842.31 (81b)(42) e AHMRE, Brasília, DOr/29/12/1969/842.31
(81b)(42).
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indicava que a Alemanha Oriental se fazia cada vez mais presente no Brasil. Por mais
estranho que pudesse parecer, visto se tratar de dois textos escritos por membros do politburo
da Alemanha Oriental325, justamente em um contexto em que a perseguição aos comunistas
no Brasil atingia seu paroxismo, e apesar da apologia ao socialismo presente no texto, o livro
era anunciado no prefácio de forma bastante positiva. Isto, menos devido ao conteúdo, mas,
em grande parte, pela importância que o país comunista apresentava para as relações
comerciais brasileiras: em 1969 um único contrato assinado entre os dois países atingiu a cifra
de U$ 30 milhões (o acordo MEC/RDA), e a projeção para o ano seguinte, 1970, era de um
montante comercial da ordem dos U$ 100 milhões 326 (STOPH; NORDEN, 1969, p. 09).
Segundo Clóvis Melo, tradutor e apresentador do livro, o desenvolvimento econômico
brasileiro exigia uma postura internacional mais expansiva a fim de “justificar um esforço de
agressividade comercial do Brasil nos mercados não tradicionais do comércio exterior”, e
assim, visto que a RDA poderia se converter em um importante fornecedor de maquinários e
equipamentos tecnológicos e científicos, o Brasil deveria fazer um esforço de maior
aproximação com aquele país 327 (STOPH; NORDEN, 1969, p. 09).
Os editores do livro ainda lembravam que a República Democrática Alemã se
convertera, em 1969, numa das maiores potências industriais da Europa e do mundo, e que
por isso, os leitores brasileiros “devem conhecer os seus princípios e objetivos, as razões de
sua existência” (STOPH; NORDEN, 1969, orelha do livro). Também, a apresentação do texto
lembrava que cada vez mais se aproximava o momento em que as duas Alemanhas
abandonariam o discurso beligerante e conflituoso em detrimento de maiores entendimentos a
levar a velha doutrina Hallstein à bancarrota, pois a escolha de Willy Brandt como chanceler
da Alemanha Ocidental naquele ano de 1969, e a nomeação de Walter Scheel como ministro
do Exterior, dois defensores da aproximação com a RDA, indicavam o caminho da aceitação
mútua. Assim,

325 Willy Stoph, autor da capítulo “Porquê a RDA”, e Albert Norden, autor do capítulo “Reconhecimento da
RDA”, eram respectivamente presidente e vice-presidente do Conselho de Ministros da Alemanha Oriental.
326 Contudo, é necessário fazer uma correção aos dados trazidos por Clóvis Melo. Segundo o apresentador, a
Junta Militar que assumiu o governo da República com a doença de Costa e Silva assinou um contrato com a
RDA no valor de US$ 30 milhões para o fornecimento de equipamentos científicos e tecnológicos para a
utilização nas universidades brasileiras, mas o correto seria o valor de US$ 20 milhões, sendo os outros US$ 10
milhões referentes ao contrato firmado com a Hungria, como já foi dito nesta dissertação.
327 Bem conectado ao discurso da Diplomacia da prosperidade, Clóvis Melo continua, então, a explicar a
importância para os países em desenvolvimento como o Brasil de se aproximar daqueles países que fossem
capazes de fornecer bens de capital, independentemente de sua bandeira ideológica e de sua localização
geopolítica; esta postura Clóvis Melo chamou de “posição realista” e, pautada por ela, cabia ao Brasil “buscar
esse equipamento em qualquer lugar onde eles pudessem ser encontrados” (STOPH; NORDEN, 1969, p. 10).
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Hoje, quando a própria Alemanha Ocidental inaugura uma nova era, ao que tudo
indica, nas suas relações com a RDA, o Brasil que com ela mantém amplo
intercâmbio comercial, não pode continuar a ignorá-la. Até agora, no Brasil, tudo se
disse sobre a República Federal Alemã, mas, da outra Alemanha, a República
Democrática Alemã ou, como chamam, Alemanha Oriental, só se sabe o que
alardeiam os seus adversários (...) A República Democrática Alemã completa agora
20 anos de existência, transformando-se nessas duas décadas, na quinta potência
industrial da Europa e no sétimo produtor mundial. Os leitores brasileiros devem
conhecer seus princípios e objetivos ... E fornecer-lhes os elementos de informação
necessários à elaboração do próprio juízo, é o que se propõe a editora Laemmert (...)
(STOPH; NORDEN, 1969, orelha do livro).

A apresentação do livro traz três elementos centrais para a compreensão das relações
Brasil/RDA nos anos do governo Costa e Silva (1967-1969), inclusive a justificar, de algum
modo, as contradições postas neste relacionamento. O primeiro deles é justamente o caráter
pragmático e realista adotado pela Diplomacia da Prosperidade em relação ao relacionamento
com os países da Europa socialista, justificando a aproximação do Brasil com aquela região
pelas demandas impostas pelos planos de desenvolvimento nacional, então a justificar a busca
de bens de capitais “em qualquer lugar onde eles pudessem ser encontrados” (STOPH;
NORDEN, 1969, p. 10). O segundo refere-se ao avanço e ao desenvolvimento econômico da
República Democrática Alemã então, a transformá-la numa das grandes potências industriais
da Europa, e não apenas do bloco soviético, capaz de fornecer muitos dos insumos
necessários aos projetos de industrialização e modernização brasileiros – mas esta questão
merece ser vista com bastante atenção, pois não devemos exagerar a capacidade econômica da
RDA em comparação com as grandes potências econômicas, especialmente a RFA. Por fim, o
terceiro ponto é o próprio abandono da doutrina Hallstein com a ascensão do Partido Social
Democrata ao governo da República Federal da Alemanha, abrindo caminho para os
entendimentos interalemães e a permitir, sem que a Alemanha Ocidental fizesse ressalvas, a
assinatura de acordos entre órgãos do Estado brasileiro com empresas estatais da Alemanha
Oriental – o que, no limite, poderia ser interpretados como acordos firmados entre Estados.
Além daqueles três, pode-se acrescentar um quarto elemento presente no livro, mas
não na apresentação de Clóvis Melo, que permite melhor entender a forte aproximação do
Brasil com a RDA: a postura terceiro-mundista da diplomacia de Costa e Silva encontrava eco
entre os dirigentes da Alemanha Oriental. Willy Stoph deixou bastante claro a posição da
Alemanha Oriental quanto ao papel que teria o chamado Terceiro Mundo para a diplomacia
de seu país:
Ela [a RDA] se orienta, quanto à evolução de suas relações com os Estados do
Terceiro Mundo, pelos princípios da sincera amizade e da legítima cooperação, bem
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como do respeito à independência dos Estados parceiros. A concordância da nossa
política com os conceitos destes países concernentes aos grandes problemas
políticos elementares da luta política contra o colonialismo, neocolonialismo,
discriminação racial, em prol da paz, independência nacional, entendimento entre as
nações e coexistência pacífica, constitui condições objetivas para o permanente
prosseguimento da evolução e aprofundamento de tais relações (STOPH; NORDEN,
1969, p. 35).

De fato, o discurso de aproximação entre nações que possuíam a mesma posição e condição
no sistema internacional, qual seja, Estados em busca do desenvolvimento e maiores espaços
no cenário mundial, podia aproximar o Brasil da República Democrática Alemã, bem como
dos outros países submetidos ao poder soviético. O contexto era propício para isso, pois os
entendimentos entre os EUA e a URSS no curso da dentente aliviavam a pressão das
superpotências sobre suas áreas de influência, e também arrefeciam os conflitos inerentes às
fronteiras ideológicas. Contudo, não se deve exagerar a respeito desta possível identidade
terceiro-mundista entre países tão diferentes, visto que a ditadura brasileira mantinha-se
orientada pelo anticomunismo da Doutrina de Segurança Nacional, portanto, aqueles ainda
eram os inimigos, e a Alemanha socialista mantinha discurso oficial do anti-imperialismo e do
antifascismo, ideologias das quais o Brasil do regime militar era acusado pelas esquerdas do
mundo todo de praticar. Assim, convém destacar que aproximação com o Brasil, que também
era bastante desejada pela RDA, tinha um caráter essencialmente pragmático e estava
conectado às demandas econômicas e comerciais nacionais germano-orientais e brasileiras.
De acordo com Will Stoph a economia da República Democrática Alemã apresentou
um grande avanço nos anos 1960, e os excelentes resultados já eram observados nos
momentos finais daquela década. Segundo o presidente do Conselho dos Ministros da RDA, a
produção de mercadorias atingiu em 1967 o valor de mais de 137 bilhões de marcos, um
crescimento de 4,5 vezes em relação a 1950; o produto agrícola atingiu naquele mesmo ano
de 1967 o valor de 23,3 bilhões de marcos em relação aos 6,5 bilhões em 1950; para estas
mesmas datas, o comércio internacional aumentou de 3,7 bilhões para 27,9 bilhões de marcos,
ou seja, um crescimento de 7,5 vezes – os valores otimistas, afirmou o burocrata alemão,
levavam ao comentário de que o “verdadeiro milagre econômico” teria ocorrido na Alemanha
Oriental, e não na Ocidental (STOPH; NORDEN, 1969, p. 27). Todavia, é preciso relativizar
essa imagem. De fato a economia da Alemanha Oriental conheceu alguns planos e projetos
bastante promissores na década de 1960, mas estes fracassaram em seus intentos de elevar o
padrão de vida da população germano-oriental aos níveis da Alemanha Ocidental, assim como
não atingiram a meta de revitalizar uma economia combalida pelo processo de coletivização
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imposto nos anos 1950328. Não só na República Democrática Alemã, mas de um modo mais
amplo as economias do bloco socialista europeu davam sinais de cansaço e esgotamento na
passagem da década de 1960 para a de 1970 (MAZOWER, 2001, p. 356).
Diante deste quadro, é preciso analisar com muito cuidado o papel que o
desenvolvimento econômico da República Democrática Alemã desempenhou no processo de
aproximação do intercâmbio comercial com o Brasil. Deve-se reconhecer que a economia da
Alemanha Oriental possuía uma série de problemas apesar de ser uma das mais
industrializadas da Europa. A RDA tinha plenas condições de oferecer as máquinas e os
equipamentos que vinha vendendo ao Brasil e que, na segunda metade da década de 1960,
passaram a servir para o propósito de modernizar as escolas técnicas, as universidades, os
hospitais e os portos brasileiros. Entretanto, esta não era uma economia pujante a ponto de
resolver todos os gargalos e as demandas impostas pelo processo de industrialização do
Brasil, nem seria capaz de fornecer empréstimos e capitais ou transferir tecnologias das quais
o país buscava negociar com os países desenvolvidos – destaque para a energia nuclear, tão
cara aos militares. A diplomacia brasileira tinha plena consciência do papel que a Alemanha
Oriental poderia desempenhar, e os estudos produzidos pela COLESTE indicavam o caminho,
as possibilidades e os limites que os operadores da política externa deveriam seguir. E assim
foi feito, e dentro dos limites existentes buscou-se extrair desta relação as maiores vantagens
possíveis.
A queda da doutrina Hallstein com a nomeação de Willy Brandt a chancelaria da
República Federal da Alemanha foi, esta sim, uma das determinantes para o encaminhamento
das relações Brasil/RDA, seja porque permitiu que outros Estados com ela firmassem acordos
e relações oficiais, seja porque abriu espaços para que a Alemanha Oriental buscasse novas
formas de se inserir no cenário internacional. Em 1966 a política doméstica da Alemanha
Ocidental entrou em crise após a renúncia de Erhard e o abandono dos ministros do Partido
328 Em 1963, o Partido Socialista Unificado da Alemanha (SED) introduziu o Novo Sistema Econômico para o
Planejamento e a Orientação (NÖSPL na sigla em alemão) que permitiu uma maior flexibilização no
planejamento da economia, permitindo uma maior descentralização das decisões, o uso de incentivos e
benefícios para os trabalhadores a fim a ampliar a produtividade, e uma certa margem de lucro para motivar o
aumento da produção industrial. Segundo Martin Kitchen (2013, p. 484), “Esperava-se que uma dose de
capitalismo revivesse a economia moribunda”. O plano parecia extremamente promissor, contudo, uma série de
fatores, dentre os quais a necessidade de se reformular o sistema de preços, a falta de experiência de muitos
administradores e a implementação da doutrina Brejenev na URSS, terminou por minar as possibilidades trazidas
pelo NÖSPL. Em 1968 um novo plano fora introduzido a fim de substituir aquele de 1963. Chamado de Sistema
Econômico Socialista (ÖSS na sigla em alemão), além de uma maior centralização administrativa, previa um
forte incremento da tecnologia de ponta e o incentivo à indústria de bens de consumo. Quando a crise econômica
mundial eclode no início dos anos 1970, o ÖSS também teve que ser abortado. Sobre isso, ver FULBROOK
(2009, p. 171-175 e 2012, p. 249-257) e KITCHEN (2013, p. 484-487).
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Liberal da coalizão governista. Neste cenário de instabilidade, depois de muitas negociações,
o Partido Social Democrata, sempre favorável ao diálogo com a Alemanha Oriental, aceitou
formar uma coalizão (a Grosse Koalition) com a CDU/CSU a fim de encerrar o ciclo de
instabilidade política. Neste novo governo, Kurt Georg Kiesinger (CDU) assumiu o lugar de
Erhard como chanceler, e Willy Brandt (SPD) ocupou a pasta das relações exteriores. Havia,
por certo, grandes divergências dentro da coalizão especialmente quanto à aproximação com a
Alemanha Oriental, mas Kiesinger não era Adenauer, e estava disposto a abandonar a linha
dura adotada ao longo de toda a década de 1950 e parte de 1960 pelos democratas cristãos.
Com a dupla Erhard/Brandt a Ostpolitik, literalmente a política de aproximação com o leste,
começava a ganhar contornos cada vez mais nítidos. Segundo o novo chanceler as duas
Alemanhas só poderiam dialogar de modo mais eficiente no curso de uma redução das tensões
entre a Europa do leste e oeste, e assim, ele empreendeu um movimento de aproximação e
reconhecimento diplomático de alguns países europeus localizados atrás da Cortina de Ferro,
por exemplo, a Romênia, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia que tinha sido, aliás, o primeiro
país sobre o qual foi aplicada a doutrina Hallstein ainda em 1957329.
Este movimento em direção a Europa socialista adotada por Erhard fora criticado tanto
pelos sociais democratas, que pretendiam aprofundar a Ostpolitk regularizando as relações
com a RDA, quanto por seus partidários da CDU, que a viam com grandes ressalvas e
reservas, fato que tornava a Grosse Koalition uma coligação com data de validade prevista.
Em 1969, quando o próprio Willy Brandt tornou-se chanceler após as eleições para o
Parlamento Federal (Bundestag), a Ostpolitk ganhou um rápido impulso a resultar, já no início
da década de 1970, na assinatura de vários acordos regularizando as relações interalemãs, e as
relações das Alemanhas com as grandes potências330 - as eleições de 1969 deram ao SPD 224
cadeiras, 30 para o FDP e 242 para a coligação CDU/CSU, com isso os liberais e os sociais
democratas puderam formar uma maioria parlamentar e, assim, romper com a coalizão
estabelecida em 1966 (BANDEIRA, 2009, p. 127-128). De qualquer modo, a Ostpolitik
desenhada desde 1966 trazia entendimentos que favoreciam a aproximação de outros países,
como o Brasil, com a RDA, bem como abriam um maior espaço para a atuação internacional
da Alemanha Oriental. Esta, diante deste novo quadro pintado no contexto da Grosse
Koalition, assumiu uma política externa mais agressiva buscando reconhecimento
internacional a fim de fortalecer sua posição dentro e fora do bloco soviético, em um cenário
329 Sobre a Ostpolitik, ver BANDEIRA (2000, p. 135-139; 2009, p. 119-130 e 2011, p. 230-252), KITCHEN
(2013, p. 509-519) e FULBROOK (2009, p. 175-181).
330 Estas questões serão tratadas no próximo capítulo.
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internacional onde as fronteiras ideológicas da Guerra Fria tendiam a se diluir diante da
distensão.
Para o Brasil era de fundamental importância que a República Federal da Alemanha
não ficasse indisposta com a maior aproximação brasileira em relação à RDA visto os
entendimentos e o aprofundamento da cooperação tecnológica e científica Brasil/RFA. Em
1968 Willy Brandt visitou o Brasil e manteve uma série de encontros com o presidente Costa
e Silva, e nestes, discutiram sobre o cenário internacional e, mais importante, debateram a
possibilidade de cooperação entre os dois países na utilização pacífica de energia nuclear.
Esta questão, como já dito, era central dentro da perspectiva desenvolvimentista dos militares.
Nesses encontros ficou acordado uma visita de Magalhães Pinto a Alemanha Ocidental, e
durante esta, em julho de 1969, foi assinado o Acordo de Cooperação em Pesquisa Científica
e Desenvolvimento Tecnológico. Os encontros entre as autoridades brasileiras e alemãs
ocidentais marcaram a largada daquilo que Christian Lohbauer chamou de “o início do
direcionamento de independência atômica brasileira” (1999, p. 41). Além disso, depois de um
período de estagnação no comércio entre o Brasil e a Alemanha Federal nos anos 1962-1964,
o intercâmbio comercial voltou a crescer vertiginosamente entre os anos 1965-1971, com as
exportações acumulando um aumento de quase 100% e as exportações 370% (BANDERA,
2011, p. 247). Deste modo, especialmente no que se refere às possibilidades de cooperação
nuclear, o Brasil não colocaria sua parceria com a RFA em risco, por isso, a Ostpolitik e a
queda da doutrina Hallstein interessava tanto aos operadores da política externa brasileira.
Às duas superpotências também interessava esta política de abertura para os países do
bloco socialista empreendida pela Alemanha Federal. Como bem colocou Moniz Bandeira,
tanto para os EUA quanto para a URSS, a Ostpolitk encontrou boa receptividade, pois
Os EUA, esgotados pela Guerra no Vietnã, buscavam formas menos dispendiosas de
conter o comunismo e reorientavam sua política vis-à-vis a Europa, dando maior
ênfase à detente e a não proliferação das armas nucleares. A URSS necessitava,
igualmente, reduzir as despesas militares e lhes interessava promover a distensão.
Ainda que ordenasse a intervenção militar na Tchecoslováquia (1968) para esmagar
o movimento reformista e liberalizante, e reafirmasse, como doutrina, o papel
dirigente da URSS dentro do bloco soviético, Leonid Brejenev, secretário-geral do
PCUS, queria efetivamente maior diálogo com o Ocidente (BANDEIRA, 2009, p.
128).

No caso soviético, em especial, a estagnação verificada em sua economia nos anos 1960, bem
como naquelas dos outros países Europa socialista, exigia mudanças na linha de condução da
política econômica. Em consequência, algumas experiências de caráter mais liberalizante
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foram verificadas em vários países do bloco socialista, como na Alemanha Oriental, na
Polônia, na Hungria e na Tchecoslováquia. Contudo, tais reformas não poderiam se sobrepor
ao centralismo político típico do modelo comunista, e justamente por isso essas tentativas
atingiram resultados extremamente modestos 331 . Assim, diante da crise que se avizinhava
sobre nações comunistas da Europa, a abertura comercial para o resto o mundo se fazia mais
do que desejada, era na verdade uma necessidade 332 – e Brejenev, apesar da nova linha
política adotada nas relações com os países satélites da URSS na Europa do leste, não
colocaria grandes restrições sobre o comércio Leste/Oeste, apoiando, do outro lado da linha
da Cortina de Ferro, a Ostpolitik, vista como a porta de entrada para um intercâmbio mais
encorpado com a República Federal da Alemanha e, por conseguinte, com o resto da Europa e
de todo o mundo ocidental.
O cenário internacional vivenciado pelo governo de Costa e Silva fora, sem sombra de
dúvidas, favorável à aproximação do Brasil com os países do leste europeu. A distensão e os
entendimentos entre os Estados Unidos e a União Soviética abriram espaços antes restritos à
diplomacia brasileira. Também, a aproximação entre a República Democrática Alemã e a
República Federal da Alemanha no curso do estabelecimento da Ostpolitik permitiu que, em
nome de uma “Diplomacia da Prosperidade”, setores do Estado brasileiro assinassem acordos
com departamentos do Estado germano-oriental sem que isso fosse visto como uma tentativa
de reconhecimento a colocar em risco as excelentes relações Brasil/RFA – muito diferente do
ocorrido em 1961 durante a visita de João Dantas à RDA. Os excelentes resultados comerciais
já foram discutidos nas páginas anteriores, mas convém reforçar que na segunda metade da
331 Discutindo as relações dentro do bloco soviético nos anos 1960, Tony Judt afirma que “precisamente por
estarem sempre subordinadas às prioridades políticas, no âmbito do bloco soviético, as melhorias econômicas
alcançavam objetivos tão reduzidos” (JUDT, 2008, p. 429); e um pouco mais frente, continua o autor: “O
verdadeiro erro dos reformistas residia na leitura equivocada e curiosamente ingênua do sistema que viviam. O
que importava para a liderança comunista não era a economia, mas a política. A implicação inelutável das teorias
dos reformistas econômicos era de que a autoridade central do Estado-partido precisaria ser enfraquecida, para
que a normalidade pudesse retornar à vida econômica. Mas, diante de tal escolha, os Estados-partidos
comunistas haveriam sempre de optar pela normalidade econômica” (JUDT, 2008, p. 434). Esta também é
posição de Jeffry Frieden: “Na União Soviética, e mesmo na Europa central e oriental, as reformas econômicas
se tornaram mais lentas ou foram interrompidas. O problema, mais uma vez, foi político” (FRIEDEN, 2008, p.
379). Convém destacar que esses ares mais liberalizantes verificados no bloco soviético desde o final dos anos
1950, redundaram em questionamentos do próprio sistema político comunista e do centralismo de Moscou sobre
as outras capitais. Em consequência movimentos contestatórios surgiram na Hungria (1956), na Romênia (1966),
na Tchecoslováquia (1968) e na Polônia (1970), mas todos foram abafados ou violentamente derrubados por
Moscou. Mais sobre isso ver JUDT (2008, p. 427-453), LOWE (2011, p. 402-409), LOHBAUER (2008, p. 179193) e VAÏSSE (2013, p. 119-124). Sobre as relações econômicas dentro do bloco soviético, ver FRIEDEN
(2008, p. 344-360 e 379-383).
332 Deste modo, a política externa das nações do leste europeu fora colocada também a serviço da expansão
comercial de seus países, e os resultados foram logo sentidos: o comércio entre a URSS, a Europa socialista e o
Ocidente cresceu significativamente, aumentando em dez vezes entre os anos 1950-1973, e triplicando como
parcela das economias socialistas (FRIEDEN, 2008, p. 381).
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década de 1960 as relações do Brasil com os países da Europa socialista “atingiram níveis
antes nunca verificados”. Tanto a detente quanto a política voltada para o leste da Alemanha
Ocidental se aprofundariam no início dos anos 1970, o que permitiu ao Brasil manter a
mesma postura amistosa em relação aos países socialistas da Europa Oriental, e aprofundar
ainda mais o intercâmbio comercial com aquela região, sempre em nome do desenvolvimento
nacional e do projeto Brasil Grande Potência.
Todavia, a mesma postura amistosa em relação aos Estados comunistas europeus não
foi praticada na política doméstica com os opositores do regime, comunistas ou não. Entre os
anos 1967-1969 o regime militar que já tinha se enraizado no poder e endurecido o
autoritarismo e o centralismo político, decorrência da nova Carta Constitucional, da Lei de
Imprensa e da Segurança Nacional, se tornou mais brutal e violento com a instituição do Ato
Institucional n. 5 (AI 5) em dezembro de 1968. Este foi, segundo Boris Fausto, “o
instrumento de uma revolução dentro da revolução ou, se quiserem, de uma contra-revolução
dentro da contra-revolução” (FAUSTO, 2001, p.480). Diferentemente dos atos anteriores o AI
5 não tinha data de prescrição, além disso conferia ao presidente da República amplos
poderes, dos quais destacam-se, fechar o Congresso Nacional e Assembleias Legislativas,
cassar mandatos parlamentares, suspender direitos políticos de qualquer pessoa, demitir e
aposentar funcionários públicos incluindo juízes e promotores, decretar estado de sítio sem
qualquer restrição, suspender habeas corpus em crimes contra a segurança nacional – o que
envolvia também infrações contra a ordem econômica e social, julgar crimes políticos em
tribunais militares e legislar por decreto, além de expedir outros atos institucionais e proibir o
exame pelo Judiciário dos recursos impetrados por pessoas acusadas pelo ato em questão
(VIEIRA, 2014, p. 58-59). Um grande poder acabou por se concentrar nas mãos do Executivo
que se sobrepôs de modo veemente sobre os outros dois poderes do Estado brasileiro, dando
ao regime militar a clara feição daquilo que ele sempre fora desde que foi instituído pelo
Golpe de 1964: uma verdadeira ditadura 333 . Seguiram-se ao ato de dezembro de 1968

333 Em um artigo bastante interessante, Carlos Fico coloca em perspectiva uma série de questões referentes à
memória histórica forjada a respeito do período militar, destacando algumas de suas “controvérsias”. Entre estas,
destacam-se a ideia de que o governo Castelo Branco teria sido moderado – o autor recorda que fora, justamente,
durante a sua presidência que o regime se fortaleceu e que as posições da “linha dura” ganharam relevância –, e
de que o violento aparato repressivo do regime teria se constituído como reação à luta armada iniciada em 1968
– segundo o autor: “A leitura segundo a qual a montagem do aparato repressivo decorreu da conjuntura de 1968
e deu-se de maneira reativa ... ou aleatória não parece ser a melhor. Tal projeto forjou-se na fase dos primeiros
IPMs de 1964 ...” (p. 36). Ver em FICO, C. Versões e Controvérsias sobre 1964 e a Ditadura Militar. Revista
Brasileira de História. V. 24, n. 47, p. 29-60, 2004.
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inúmeras prisões sem acusação e mandatos, abusos de poder, violentas torturas a encaminhar
o Brasil para o que convencionou-se chamar de “os anos de chumbo”334.
Costa e Silva não terminou seu mandato. Em agosto de 1969 um derrame o afastou da
presidência e um colegiado composto pelos ministros militares (a Junta Militar, composta por
Aurélio de Lyra Tavares, Márcio de Souza e Mello e Augusto Hamann Grünewald) acabou
assumindo o Executivo, impedindo que Pedro Aleixo, o vice-presidente, assumisse o cargo
como previa a Constituição de 1967. Além de civil – as Forças Armadas não estavam
dispostas a transferir o poder para um representante da sociedade civil, mesmo que alinhado
ao regime –, Aleixo tinha se oposto ao Ato Institucional n. 5, por isso, a Junta que tomou o
poder estabeleceu novas regras para garantir que a presidência não saísse das mãos dos
militares, e com isso, prevaleceu a vontade do Alto Comando Militar, e a disputa sucessória
se daria exclusivamente dentro do campo militar (NAPOLITANO, 1998, p. 34). Emílio
Garastazu Médici foi o nome escolhido.
É bastante difícil avaliar o sucesso ou não da Diplomacia da Prosperidade de Costa e
Silva. Sem dúvidas, o comércio exterior brasileiro cresceu significativamente entre os anos
1967-1970, e continuaria a crescer nos anos seguintes, não apenas em virtude do próprio
crescimento do comércio mundial, mas também em decorrência da ação da diplomacia
brasileira. Esta, colocada a serviço do desenvolvimento nacional, buscou mercados para os
manufaturados brasileiros e tratou de confrontar as regras impostas pelas grandes potências
sobre o comércio internacional e o acesso a tecnologia nuclear. Em muitos aspectos o
paradigma da autonomia foi retomado, e o universalismo passou a orientar a inserção
internacional brasileira durante o governo de Costa e Silva. A postura adotada pela política
externa brasileira somada aos planos de desenvolvimento industrial e econômico colheram
frutos positivos, especialmente no que se refere ao controle da inflação e o crescimento
econômico: a inflação apesar de alta foi mantida estável – 25% em 1967, 25,4% em 1968 e
19,3% em 1969 –, e o crescimento do PIB foi de 4,2% em 1967 para 9,8% em 1968 e 9,5%
em 1969 e 10,4% em 1970 (NAPOLITANO, 2014, p. 172). Nas relações com o bloco
soviético, apesar de mantidas majoritariamente dentro da esfera comercial sem a elas incutir
pressupostos políticos, o Brasil manteve as diretrizes traçadas, dentre as quais, incrementar o
334 Entre o AI 5 e o ano de 1969, inúmeros outros Atos Institucionais foram baixados pelo regime militar.
Destaque-se o AI 13, que criou a pena de banimento do território nacional a todo brasileiro considerado
“inconveniente, nocivo ou perigos à segurança nacional”, e o AI 14, que instituiu a pena de morte “nos casos de
guerra externa, psicológica adversa, ou revolucionária ou subversiva”. Ver AI 13 on line em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-13-69.htm, acesso dia 07/11/2015, e o AI 14, on line em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-14-69.htm, acesso dia 07/11/2015.
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intercâmbio comercial com aquela região colocando-a a serviço das necessidades da
prosperidade brasileira. Nesse sentido, vários acordos foram firmados e a presença dos
produtos oriundos do leste europeu se tornou maior em terras brasileiras, bem como os
produtos exportados pelo Brasil inundavam cada vez mais países como a Alemanha Oriental,
a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria e a União Soviética.
Contudo, segundo Carlos Estevam Martins os “frutos colhidos pelo governo Costa e
Silva foram, sem dúvida, bastante modestos”, isso porque “o típico no governo Costa e Silva
foi a agressividade divorciada da consequência” (MARTINS, 1975, p. 75). É fato que o
caminho traçado pela Diplomacia da Prosperidade, destaque para o discurso contestatório e
autonomista, ensejou fortes atritos com os Estados Unidos, em especial decorrentes da busca
pela cooperação nuclear com a Alemanha Ocidental, ou qualquer outro país que estivesse
disposto a auxiliar o desenvolvimento brasileiro neste campo, das disputas sobre as regras e
regulamentação do comércio internacional e, não menos importante, da radicalização do
regime após a edição do Ato Institucional n. 5335. Assim, as críticas feitas pelos americanos ao
presidente Costa e Silva acabaram por leva-los a buscar novas relações estratégicas a fim de
recolocar o Brasil no caminho de 1964 (VIZENTINI, 2008, p. 45), ou seja, de uma política
externa de corte americanista a encaminhar, mais uma vez, o Brasil à uma inserção
internacional dependente. Esta questão estaria na porta de entrada do novo presidente que
assumiu o governo Brasileiro após as eleições indiretas de 30 de outubro de 1969.

335 Sobre as relações do Brasil com os EUA após o AI 5, ver FICO (2008, p. 185-230) e BANDEIRA (1989, p.
161-189).
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CAPÍTULO IV

O Reconhecimento Diplomático e o Início da Década de 1970
Ao longo da década de 1970, e também a de 1980, as relações do Brasil com a
República Democrática Alemã ganharam uma nova dinâmica com a troca de embaixadas e o
reconhecimento oficial em outubro de 1973. Acordos e tratados assinados entre Estados,
visitas oficiais de ministros e outras autoridades políticas e a organização das comissões
mistas, sendo estas um elemento de destaque no relacionamento bilateral brasileiro com os
países da Europa socialista desde meados dos anos 1960, puderam, finalmente, acontecer.
Entretanto, o padrão anteriormente definido de enfatizar o intercâmbio comercial em
detrimento de qualquer aprofundamento no relacionamento político fora mantido, e os
contatos do Brasil com os países do bloco soviético seguiram, ao longo de toda a década de
1970, os fundamentos definidos pela diplomacia brasileira a subordinar o conjunto da política
externa do país à busca da autonomia, de desenvolvimento e da diversificação das parcerias
internacionais.
Os anos 1970 se iniciam no Brasil de modo bastante tenso. As eleições indiretas que
levaram Emílio Garrastazu Médici à presidência da República foram atribuladas, haja vista as
disputas em torno do poder dentro do próprio campo militar336. Contudo, em um contexto em
que diferentes grupos manifestavam de modo crescente as suas insatisfações em relação a um
regime cada vez mais rígido e repressor, era fundamental que fosse mantido o equilíbrio
interno e a unidade das Forças Armadas para dar combate à guerrilha e a toda oposição que
crescia naquela virada de década, portanto, fazia-se necessário a escolha um único nome que
pudesse dar continuidade ao projeto “Brasil Grande Potência” e, ao mesmo tempo,
combatesse sem trégua os grupos guerrilheiros que partiram para a luta armada. Para legitimar
a escolha do nome de Médici a Junta Militar reabriu o Congresso brasileiro fechado desde

336 Albuquerque Lima, ministro do interior e partidário da corrente nacionalista, entrou em disputa pela
sucessão de Costa e Silva com Lira Tavares, ministro do Exército ligado à Escola Superior de Guerra e ao grupo
castelista. A fim de evitar os conflitos internos em um contexto de radicalização política nas ruas, o Alto
Comando das Forças Armadas por votação direta dos generais acabaram por escolher o nome de Médici,
pertencente ao grupo palaciano que estava no poder, com o argumento de que era o mais graduado entre os précandidatos, além de ser o único dentre eles a possuir quatro estrelas. De modo bastante irônico, Marcos
Napolitano afirma que esta foi “a única eleição direta do regime”, ainda que restrita a generais (NAPOLIANO,
2014, p. 120).
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dezembro de 1968, que, diante de um único candidato, escolheu o novo presidente com 293
votos, 76 abstenções e nove ausências337.
Emílio Garrastazu Médici era bastante próximo de Costa e Silva. Na década de 1950
fora nomeado chefe do Estado-Maior da III Região Militar sob o comando de Costa e Silva.
Forte apoiador do golpe que depôs João Goulart, nos primeiros anos do regime instalado em
1964 foi adido militar na embaixada brasileira em Washington, e durante a presidência de
Costa e Silva exerceu a chefia do Sistema Nacional de Informação entre os anos de 1967 a
1969 338 . O seu governo (1969-1974) marcou o paroxismo daquele período que ficou
conhecido como “os anos de chumbo”. A violenta forma como toda e qualquer oposição ao
regime fora reprimida, com destaque para a brutalidade com que foram combatidos os grupos
guerrilheiros e as organizações de esquerda que assumiram a luta contra a ditadura, e a forte
censura estabelecida sobre os meios de comunicação, sobre o mercado editorial, sobre a
prática acadêmica e jornalística contribuíram para foram um verdadeiro clima de guerra
naquele momento. Também, a plena consolidação e reforço do aparato repressivo com a
criação da Operação Bandeirantes (1969), depois transformada no Centro de Operações de
Defesa Interna (CODI) (1970) a comandar as atividades dos Departamentos de Operações e
Informações (DOIs) 339 consubstanciou e robusteceu o corpo repressivo da ditadura militar
brasileira.
A máquina repressiva arquitetada pelo regime militar apoiava-se em um tripé
fundamentado na vigilância, na censura e na repressão (NAPOLITANO, 2014, p. 128).
Assim, usando sempre o argumento da segurança nacional, uma pequena suspeita por parte
das forças policiais e de segurança, sempre vigilantes a fim de enquadrar os “subversivos” e
337 Segundo Evaldo Vieira, esses dados mostram que apesar do forte apoio das Forças Armadas à Médici, este
não alcançou unanimidade na eleição feita pelo Congresso, mesmo sendo ele candidato único (VIEIRA, 2014, p.
66-67). Além disso, é preciso salientar que este Congresso que elegeu o sucessor de Costa e Silva fora
violentamente castrado em virtude da concentração de grandes poderes nas mãos do Executivo após a imposição
do AI 5.
338 Mais sobre Médici ver em http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/medici-emiliogarrastazzu, acesso dia 20/11/2015. Ver também GASPARI (2014B, p. 127-139).
339 Estas instituições tinham como objetivo declarado investigar e desbaratar indivíduos e grupos suspeitos de
colocar em risco a segurança nacional, como entendida pela Doutrina e pela Lei de Segurança Nacional. O
aparato repressivo criado pelo regime militar em muito se apoiou em instituições previamente existentes como as
Delegacias de Ordem Política e Social (DOPS) e o Centro de Informação da Marinha (CENIMAR, criado em
1957). Contudo, a ditadura cuidou de formular o seu próprio sistema de informação e repressão, como o Serviço
Nacional de Informação (SNI – a “cabeça” de todo do sistema criado ainda em 1964), Centro de Informação do
Exército (CIE, criado em 1967), o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica (CISA, criado em 1968)
e os já vistos DOI-CODIs. Convém lembrar ainda que este sistema de informação ultrapassou as fronteiras
nacionais com o Centro de Informação do Exterior (CIEX). Sobre o aparato repressivo do regime militar, ver
JOFFILY (2014), FIGUEIREDO (2005) e GASPARI (2014), p. 155-175. Sobre o CIEX ver PENNA FILHO
(2008 e 2009).
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os “terroristas”, pessoas eram presas e levadas às delegacias especializadas, onde a prática da
tortura se tornou recorrente e cotidiana. Prisões arbitrárias sem que houvesse necessidade de
uma decisão judicial, bem como violentas invasões a casas, escolas, universidades e sede de
jornais eram feitas sempre amparadas pela Lei de Segurança Nacional, pelos dispositivos
estabelecidos pelo AI5 e pelo decreto lei n. 69.534 de 1971, a permitir, então, o presidente da
República editar decretos-leis secretos sem divulgação oficial, incluindo a autorização de
prisões de pessoas por qualquer motivo que fosse (VIEIRA, 2014, p. 73). A todo esse
mecanismo seguiu-se uma nefasta onda de prisões, torturas, desaparecimentos e assassinatos,
estes encobertos como “atropelamento”, “afogamento”, “morto em tiroteio”, “suicídio”,
etc340 . O clima de guerra instituído redundou em um verdadeiro “terror de Estado”, onde
“qualquer cidadão era passível de ser acusado de ‘subversão’, podendo ser detido, torturado e
morto, com base numa simples suspeita” (NAPOLITANO, 1998, p. 35).
No plano econômico as coisas se passaram de modo um pouco diferente. Comandado
pelo poderoso ministro da fazenda Delfim Netto, a quem Médici optou por manter no cargo, o
“Milagre Brasileiro” contribuiu para amenizar as tensões sociais e a criar um clima de
otimismo em relação ao futuro. O “milagre” pode ser compreendido como um período de
intenso crescimento da economia brasileira, com taxas superiores a 10% ao ano, somada a
uma grande expansão industrial que se concentrou, principalmente, nos setores de bens de
consumo duráveis como eletrodomésticos e automóveis, com um crescimento médio de 25%,
e nos setores de bens de capital, com crescimento médio de 22,5%, entre os anos 1970-1973
(VÁRIOS AUTORES, 2000, p. 112). Com esses números, o desenvolvimento parecia chegar
cada vez mais rápido. A euforia gerada era sustentada não apenas pelas propagandas do
regime a partir de slogans como “ninguém segura este país”, ou pela imprensa que
constantemente falava do “milagre brasileiro” e do “gigante da América Latina”, mas também
pelas classes médias que se transformavam em grandes consumidores de eletrodomésticos,
automóveis e imóveis financiados em longas prestações – era como se vivessem, agora, o
american way of life341.

340 Sobre os “anos de chumbo” ver NAPOLITANO (1998, p. 35-51; 2014, p. 119-146), HABERT (1992, p. 0740), VIEIRA (2014, p. 65-83) e GASPARI (2014B).
341 É fato que o clima positivo gerado pelo Milagre levava a que muitos fechassem os olhos para as atrocidades
cometidas pelo regime. Além disso, o rápido crescimento da economia brasileira não foi acompanhado por uma
política de distribuição de renda, já que um dos seus fundamentos foi a contenção da inflação via arrocho
salarial. Em consequência, as diferenças sociais tenderam sempre ao crescimento. Mais sobre o “Milagre
Brasileiro” ver em NAPOLITANO (1998, p.40-47; 2014, p. 147-172), FICO (2008, p. 231-276), VÁRIOS
AUTORES (2000, p. 108-118), HABERT (1992, p. 11-40), LUNA e KLEIN (2014) e FAUSTO (2000, p. 485488)
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A aceleração do processo de desenvolvimento exigia grandes quantidades de capitais
para os investimentos necessários, e esses foram, então, buscados no mercado externo
exigindo grandes movimentos da atuação internacional do país. O Brasil se abria aos
investimentos diretos estrangeiros, especialmente vindo dos países industrializados europeus,
dos EUA e do Japão, e com isso a diplomacia brasileira buscou diminuir as áreas de atritos
que ainda existiam com estas nações. O crescimento da economia brasileira somada à
ferrenha luta contra as esquerdas de todos os matizes, atitude que passava uma ideia de ordem
social, tornava o país ainda mais atraente para os investidores internacionais342. Além disso, a
grande disponibilidade de dinheiro no mercado financeiro internacional a juros baixos
facilitava a tomada de empréstimos pelo Brasil, feitos então para financiar as grandes obras de
infraestrutura e para cobrir os constantes déficits apresentados nos saldos da balança
comercial brasileira. Como bem colocou Moniz Bandeira, o que interessava “não eram os
meios e sim os fins, de modo que o Brasil se transformasse em grande potência, no mais curto
espaço de tempo” (1989, p. 196). Diante disso, mesmo com o constante aumento da dívida
externa e das desigualdades sociais, o “Milagre Brasileiro” permitiu que se forjasse uma
imagem do Brasil como uma potência emergente que, segundo as expectativas do governo,
redundariam em um rápido desenvolvimento a inserir o país no Primeiro Mundo até o ano
2000 – tal como previam os grandes planos de desenvolvimento do governo Médici343.
A que pese a continuidade da política repressiva e das diretrizes econômicas no plano
interno, o governo Médici impôs, no plano externo, algumas alterações em relação à

342 Também neste caso os desmandos da ditadura brasileira não serviram para afugentar os capitais
estrangeiros. Sobre isso Moniz Bandeira fez a seguinte afirmação: “... o clima de ordem e de estabilidade, com o
regime militar a conter as reivindicações dos trabalhadores e a propiciar altas taxas de investimento, constituiu
um poderoso fator de atração para os capitais estrangeiros em geral” (BANDEIRA, 201, p. 248). Sobre isso, ver
também FICO (2008, p. 231-276).
343 Foi o Programa de Metas e Bases para a Ação do Governo tornou declarado o objetivo de inserir o Brasil no
Primeiro Mundo até o ano 2000. No que refere especificamente as metas econômicas, o programa estabeleceu
um crescimento do PIB na faixa dos 8%, a expansão do emprego, a queda da inflação e a elevação das taxas de
investimento e das exportações (ALMEIDA, 2004, p. 21). No campo das relações exteriores, o programa definiu
como principais objetivos a expansão do valor das exportações, promoção e orientação dos fluxos de
investimento estrangeiro, aceleração do processo de transferência de tecnologia, maior participação da bandeira
brasileira no transporte de seu comércio e contenção de dispêndios nos serviços do balanço de pagamentos
(SOUTO, 2001 p. 47). Já o Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) previa a ampliação da influência
governamental na economia mediante a expansão dos investimentos e do uso da capacidade regulatória
acumulada pelo Estado, além dos grandes projetos de integração nacional e de infraestruturas, como a construção
da ponte Rio-Niteroí, da rodovia Transamazônica, da hidrelétrica de Três Marias e da barragem de Itaipu
(ALMEIDA, 2004, p 21-22). No plano econômico trazia pontos bastante específicos quanto ao significado de
desenvolvimento: manter o Brasil na lista dos 10 países de maior PIB do mundo, empreender esforços para
atingir a oitava posição no ranking das economias mundiais (em 1971 o Brasil ocupava a nona posição), manter
uma média de crescimento econômico anual de 9%, controlar a inflação não permitindo que esta ultrapasse os
20% e superar, até 1974, a barreira dos US$ 500 de renda per capta. Mais sobre isso ver ALMEIDA (2004),
MACARANI (2005) e SOUTO (2001; 2014).
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Diplomacia da Prosperidade que, segundo William Gonçalves e Shiguenoli Miyamoto, “não
chegaram a representar uma revisão da estratégia geral”, mas mudanças “na forma de se
conduzir a política externa do país” (1993, p. 224). De fato, a Diplomacia do Interesse
Nacional, como ficou conhecida a política externa implementada durante o governo
Médici 344 , manteve o objetivo geral de perseguir de modo veemente o desenvolvimento
brasileiro, mirando a inclusão do país no rol das grandes potências mundiais, o projeto “Brasil
Grande Potência”. Intimamente conectado e consequente a isso, pode-se somar o desejo de
maior autonomia, que seria alcançada com a alteração da posição do Brasil na hierarquia do
sistema internacional na medida em que o país ingressasse no clube das nações desenvolvidas.
Neste sentido, é preciso reconhecer que a diplomacia de Médici manteve uma série de
posturas internacionais definidas pelo governo anterior, dentre as quais se destacam a defesa
pela mudança nas regras do comércio internacional e a defesa de um sistema de preferência
para os países em desenvolvimento, a percepção do congelamento do poder mundial e a
crítica em relação ao Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares 345 , o apoio aos
propósitos da integração regional, e no plano multilateral, o Brasil continuou atuando como
“se a herança do período Costa e Silva tivesse sido transmitida intacta” (MARTINS, 1975, p.
80).
A princípio, colocar a diplomacia brasileira a serviço do desenvolvimento nacional
não é nenhuma novidade visto que este não fora prioridade apenas da diplomacia de Costa e
Silva, mas, de um modo geral, de diferentes governos desde meados dos anos 1930. Também,
a postura mais crítica em relação ao sistema internacional do comércio e ao próprio sistema
das Nações Unidas, então a defender um modelo mais independente de inserção internacional,
o paradigma da autonomia, vinha ganhando contornos mais expressivos desde a Política
Externa Independente de Jânio Quadros e João Goulart, o que infere pensar na construção de
344 O termo “Diplomacia do Interesse Nacional” não fora utilizado na época. Segundo Cintia Vieira Souto
(2014, p. 86, nota 2) é o artigo de Carlos Estevam Martins (1975) o trabalho mais antigo no qual se encontra esta
denominação, hoje amplamente utilizado pelos estudiosos da política externa brasileira.
345 Tese fortemente defendia pelo diplomata Araújo Castro, como já discutido nos capítulos II e III desta
dissertação. Por agora, convém acrescentar que durante o governo Médici, Araujo Castro fora nomeado
embaixador brasileiro em Washington e teve um papel bastante importante na reaproximação entre os dois
países, como veremos um pouco mais a frente. No que se refere especificamente a tese do congelamento do
poder mundial, Araújo Castro percebia o TNP como o “instrumento central dessa política de congelamento do
Poder Mundial”, e o movimento das duas superpotências no encaminhar da detente, segundo o diplomata
brasileiro, refletia “um esforço conjugado no sentido de uma estabilização e congelamento” do sistema
internacional a violar os propósito e princípios da própria Carta das Nações Unidas ao “institucionalizar as
desigualdades entre as nações ... e aceitar a premissa de que os países fortes se tornarão cada vez mais fortes, e
os países fracos se tornarão cada vez mais fracos”. Ver em Araujo Castro. O congelamento do Poder Mundial.
Disponível on line em http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/180480/000341583.pdf?sequence=1,
acesso dia 30/11/2015.
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uma tradição de longo prazo da política externa brasileira, como defendido no capítulo I desta
dissertação. De qualquer modo, para entender a Diplomacia do Interesse Nacional
estabelecida por Médici e seu chanceler Mario Gibson Barbosa346, e o como ela determinou a
inserção internacional do Brasil nos anos iniciais da década de 1970, é preciso lançar luz,
sobretudo, às diferenças em relação ao padrão diplomático adotado tanto por Costa e Silva
quanto pelos governos anteriores, especialmente no que se refere ao caminho traçado para se
chegar ao desenvolvimento, à formulação da identidade internacional do país e à percepção e
avaliação da realidade internacional feita pela chancelaria brasileira.
Gibson Barbosa, em um importante discurso proferido em 1970 durante a XLIX
Sessão do Conselho Econômico e Social da ONU, atacou aquilo que ele via como os três
mitos do desenvolvimento. O primeiro deles, a “falácia do subdesenvolvimento autogênico”,
cria o subdesenvolvimento como um acidente histórico e geográfico, e por isso mesmo,
aqueles que professavam essa fé não atacavam a responsabilidade da transferência de recursos
das áreas periféricas para as áreas centrais do sistema como fator do subdesenvolvimento; o
segundo mito, a “falácia paternalística”, acreditava que o desenvolvimento poderia ser
alcançado mediante o estabelecimento de laços especiais entre certos países desenvolvidos e
subdesenvolvidos, prescindindo, deste modo, de uma atuação livre e soberana; por fim, a
“falácia gradualística” baseava-se na falsa ideia de que o desenvolvimento era um processo
gradual, e para Barbosa esta concepção conformava um mito, pois baseada apenas na
experiência histórica dos países desenvolvidos, mas os tempos eram outros e as possibilidades
também347. Segundo Ângelo Vecchio, nada era mais contraditório em relação a esses três
mitos do que a própria aceleração do crescimento da economia brasileira, ainda mais quando
as posturas do governo Médici, especialmente nas áreas econômicas e diplomáticas,
impunham como grandes metas o desenvolvimento nacional e a construção da potência
brasileira (2004, p. 183).
Com aquele discurso o chanceler brasileiro ataca não apenas as “falácias do
desenvolvimento”, mas elabora também uma série de críticas às percepções a respeito da
346 Mario Gibson Barbosa era diplomata de carreira. Após concluir os estudos em direito no Recife, ingressou
no Itamaraty em 1939 onde, poucos anos depois, fora designado para vários cargos diplomáticos nos Estados
Unidos. Participou de várias missões brasileiras junto à ONU nos anos 1950, foi chefe de gabinete do ministro
Afonso Arinos e embaixador em Viena, Assunção e Washington. Antes de ser nomeado chanceler por Médici,
Barbosa ocupou o cargo de Secretário Geral de Política Exterior do Itamaraty no ano 1968. Mais sobre ele ver
em
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/mario-gibson-alves-barbosa, acesso dia
20/11/2015.
347 Ver o discurso em: Ministério das Relações Exteriores. Documentos de Política Externa, v. IV, 1969/1970,
p. 143-146.

168

realidade internacional e da identidade nacional construída pelos operadores da política
externa de governos anteriores. Na percepção da nova chancelaria de Médici, a linha
americanista adotada por Castelo Branco (a falácia paternalística), e a linha conflituosa
terceiro-mundista adotada por Costa e Silva, deveriam ser substituídas por um outro modelo
de inserção internacional que aceitasse, ao mesmo tempo, a realidade intrínseca do
capitalismo contemporâneo e seu caráter imperialista e a percepção de que o Brasil é um país
único dentro do sistema internacional, portanto, destinado a pertencer ao clube dos poderosos.
Diante isso, o Brasil abandonava a luta dos “pobres contra os ricos” e a divisão Norte/Sul,
considerada “quixotesca e contraproducente” pela nova chancelaria (VISENTINI, 2004, 137),
em prol de uma diplomacia pautada exclusivamente no interesse nacional.
O Terceiro Mundo, e toda a sua luta contra o subdesenvolvimento e contra os países
industrializados, passou a ser visto pelo governo Médici, em clara oposição à Diplomacia da
Prosperidade e mesmo à Política Externa Independente, como um fardo às aspirações
brasileiras. Associar-se intimamente a países cujas potencialidades em termos de recursos,
riqueza e poder eram muito mais limitadas que as brasileiras, poderia redundar em uma
homogeneização que atrapalharia a interlocução do Brasil com as grandes potências (SOUTO,
2014, p. 102) e, consequentemente, tornaria mais difícil o ingresso do Brasil no seleto clube
dos países desenvolvidos. Além disso, o bloco deixava de ser visto pelo governo brasileiro
como um elemento de expressão autônoma na cena mundial (VECCHIO, 2004, p. 182),
portanto, necessário à reestruturação da ordem internacional a fim de configura-la de modo
mais justo e paritário. Em discurso proferido na cidade de Nairóbi, em fevereiro de 1973,
Gibson Barbosa deixava clara essa posição348:
Os ativistas do Terceiro Mundo tentam perpetuar uma divisão estranha e inaceitável
entre os povos que fazem a História e aqueles que a sofrem. O Brasil não pertence a
esse grupo e nem acredita na existência de um Terceiro Mundo. Para nós existe a
indivisível responsabilidade conjunta das nações ricas e pobres na erradicação do
subdesenvolvimento (citado por VECCHIO, 2004, p. 182).

348 Para Cíntia Vieira Souto não se tratava necessariamente da negar o pertencimento do Brasil a este bloco,
mas o de rejeitar a existência de uma categoria que classificava parte da humanidade como uma espécie de
“terceira classe” (SOUTO, 2001, p. 51). A autora usa como referência o seguinte discurso de Barbosa: “Por
identificarmos a provação do subdesenvolvimento como um estágio de passagem, cuja superação se impõe, não
aderimos jamais ao estranho conceito de terceiro mundo, que, enunciado num contexto histórico de conflito
latente, logo se expandiu e tomou foros de verdade irrefutável (...) O Brasil recusa-se a aderir a conceitos que
separam o mundo entre países propulsores e países reflexos, entre nações de gênesis e nações imitadoras, a ser
arrolado como parte de um terceiro mundo (...)” (citado por SOUTO, 2014, p. 99).
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A tarefa de combater o subdesenvolvimento cabia, portanto, a todas as nações
comprometidas com esta demanda, e no caso brasileiro cabia ao próprio país combater e
“neutralizar os fatores externos que contribuíssem para limitar o poder nacional 349”. Aqui,
cabe a ressalva que Barbosa estava sempre a defender a mudança da posição brasileira dentro
do sistema capitalista mundial, “supunha-se que nada precisava de fato ser mudado no sistema
internacional, a não ser a posição que nele o Brasil ocupava” (PINHEIRO, 2004, p. 42). Vale
lembrar ainda que chancelaria percebia as relações internacionais naquele início de 1970 a
partir da ideia do congelamento do poder e, por isso mesmo, havendo pouquíssimos espaços
para grandes alterações na estrutura hierárquica mundial. Assim, para a consecução da
aspiração brasileira de se chegar ao mundo desenvolvido, sem lutas e grandes enfrentamentos,
a diplomacia de Médici acabou por elaborar inovações conceituais que tiveram importantes
reflexos no modo de inserção internacional brasileiro.
Uma dessas novidades foi o estabelecimento de uma distinção entre a “política externa
brasileira”, que estabelecia os princípios mais genéricos da atuação internacional do Brasil
tais como a defesa do direito internacional, da soberania dos povos, da autodeterminação e da
não intervenção, e a “política internacional do Brasil”, a traçar as diretrizes mais concretas e
práticas em relação às demandas internacionais mais imediatas, então, definidas em base de
critérios de racionalidade e de cálculos políticos, sendo esta a responsável pelo “objetivo
básico de potencializar e projetar o poder nacional” (MARTINS, 1975, p. 78-79). Araujo
Castro, responsável por esta inovação conceitual, assim como o governo de modo geral
também expressava, estava bastante otimista quanto ao sucesso em se alcançar o
desenvolvimento nacional já que eram poucos os países dentre aqueles ditos em
desenvolvimento com as mesmas possibilidades de “irradiação diplomática” do Brasil – e o
“Milagre Brasileiro” dava forte ensejo a esta percepção.
O vasto território, a composição multiétnica da sociedade, o avançado estágio de
desenvolvimento econômico, industrial e, mesmo, cultural, além do fato da “atitude
psicológica de interesse e participação” no sistema internacional fundamentavam as grande
“pontes” entre o Brasil e o resto do mundo; assim, o que faltava ao país era, pois, a “vontade
de utilizar essas pontes”, e naquele inicio de década o contexto nacional não poderia ser mais
propício visto que o país, com seu “espantoso progresso e desenvolvimento”, estava “cheio de
esperança e de confiança em si mesmo”, portanto
349 Araújo Castro. O Congelamento do Poder Mundial. Disponível on line em
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/180480/000341583.pdf?sequence=1, acesso dia 30/11/2015.
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já podemos nos permitir o luxo do realismo e do pragmatismo em nossas relações
com outros países. Estamos em condição de viver e de prosseguir nosso caminho,
sem ilusões e sem ressentimento, sem entusiasmos líricos e sem pessimismos
desarrazoados350.

E um pouco mais a frente concluía:
Nenhum país escapa a seu destino, e, feliz, ou infelizmente, o Brasil está condenado
à grandeza. A ela condenado por vários motivos (...) As soluções pequenas e
medíocres não convém nem interessam ao Brasil. Temos de pensar grande e de
planejar em larga escala (...) Ou aceitamos nosso destino como país grande, livre e
generoso, sem ressentimentos e sem preconceitos, ou corremos o risco de
permanecer à margem da história, como povo e como nacionalidade (...) Em uma
palavra: a política internacional do Brasil tem como objetivo primordial a
neutralização de todos os fatores externos que possam contribuir para limitar o poder
nacional. Essa política não poderia ser mais autentica nem mais brasileira 351.

Com essa imagem reforçava-se a ideia de que o Brasil se constituía em uma espécie de
individualidade histórica e, apostando apenas em si mesmo a abandonar os sonhos do
multilateralismo e as ilusões terceiro-mundistas, buscava uma via separada e individual que
tornasse possível a superação do seu subdesenvolvimento (MARTINS, 1975, p. 83). Contudo,
é preciso salientar que esta nova postura fora fundamentada numa perspectiva realista e
pragmática, como acentuou Araujo Castro, que permitiu ao país manter-se ainda alinhado a
uma série de demandas caras aos países em desenvolvimento, ou mesmo, a algumas lutas do
Terceiro Mundo352. A contradição entre as duas posturas, distanciamento do Terceiro Mundo
e alinhamento a suas demandas, é apenas aparente. Para entendê-la é preciso levar em conta,
primeiramente, o fato de que chancelaria brasileira pautava sua atuação na concepção de que
o poder mundial estava congelado, portanto, a fim de encontrar caminhos que permitissem o
Brasil a superar essa tendência, o país deveria buscar respaldo tanto nos países desenvolvidos,
e aqui cabia, então, uma política externa de menor enfrentamento e maior aproximação –
afinal o alvo era o ingresso no rol destes países –, quanto nos países subdesenvolvidos, e para
350 Araujo Castro. O Congelamento do Poder Mundial. Disponível on line em
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/180480/000341583.pdf?sequence=1, acesso dia 30/11/2015.
“Sem ressentimento, sem entusiasmos líricos e sem pessimismos desarrazoados” são passagens que expressam
críticas às posturas diplomáticas de Castelo Branco e Costa e Silva.
351 Araujo Castro. O Congelamento do Poder Mundial. Disponível on line em
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/180480/000341583.pdf?sequence=1, acesso dia 30/11/2015.
352 Destacando-se a luta pela revisão da Carta das Nações Unidas, ainda presa ao ano de 1945, a não ratificação
do Tratado de Não Proliferação, que na visão do governo brasileiro era um dos principais responsáveis pelo
congelamento do poder mundial, a rejeição às tentativas das grandes potências em controlar o crescimento
populacional e a emissão de poluentes pelos países em desenvolvimento e a oposição aberta à tentativa de se
despolitizar a ONU substituindo órgãos políticos por comitês técnicos, sendo que o Brasil passava a exigir cada
vez mais uma maior politização, pois a via como um instrumento de combate a estagnação do status quo
internacional (MARTINS, 1975, p. 80-81; VISENTINI, 2004, p. 140-141; PEREIRA, 64-65). Todas essas teses
também são claramente defendidas por Araujo Castro. Ver O Congelamento do Poder Mundial. Ver em
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/180480/000341583.pdf?sequence=1, acesso dia 30/11/2015.
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isso, o Brasil mantinha-se alinhado a uma série de demandas históricas do bloco terceiromundista, que eram também do interesse brasileiro.
Em seguida, é necessário lembrar que em nome do desenvolvimento nacional
diferentes posturas foram adotadas no plano internacional sem que essas engendrassem em
êxito. Os “fracassos da década de 1960”, como colocou o chanceler, foram atribuídos tanto
aos alinhamentos automáticos e concepções paternalísticas, quanto aos “ressentimentos e
pessimismos desarrazoados” do terceiro-mundismo. Portanto, fazia-se necessário adotar um
caminho que fosse novo, ampliasse a autonomia externa e colocasse o Brasil em guarda a
enfrentar os obstáculos postos ao seu desenvolvimento 353 . Assim, desenhava-se uma
diplomacia que vislumbrava uma via separada e solitária de ingresso no Primeiro Mundo, sem
que isso significasse isolamento ou distanciamento de qualquer país, região ou grupo de
países. Forjara-se, então, uma política externa de corte realista e pragmática que buscava
ampliar os contatos e relacionamentos externos do país e o fizesse uma potência “ouvida no
concerto dos fortes e respeitada naquele dos fracos” (FERREIRA, 2001, p.51), prescindindo,
para isso, de uma ação internacional que fosse, nas palavras de Barbosa, “global, de intensa
cooperação com os países desenvolvidos”, e também de “solidariedade com os países em
desenvolvimento354” (citado por VECCHIO, 2004, p. 184).
A linha autonomista de política externa buscada por Médici não pressupunha a
retomada do paradigma americanista da aliança especial que, como vimos, era tida como uma
353 Na concepção de Alexandre Peña Ghisleni, a política externa do período Médici “caracterizou-se por “uma
reformulação de cunho não revolucionário ... na qual muitos elementos foram mantidos” (citado por
VISENTINI, 2004, p. 143). Contudo, segundo Carlos Estevam Martins a imagem de continuidade é mais
aparente do que real, visto que Gibson Barbosa e Médici souberam dar um novo ensejo e novas diretrizes a
política externa brasileira. Muito mais do que uma reformulação, ou ainda, como é a tese de Gonçalves e
Myamoto (1993), algumas alterações no modo de conduzi-la, Martins acredita que a Diplomacia da
Prosperidade foi, de fato, uma novidade, pois “enquadrou a situação do Brasil no mundo a partir de um outro
ângulo, vislumbrou uma perspectiva que até então não havia sido cogitada...” (MARTINS, 2014, p. 81). Cíntia
Vieira Souto corrobora, também, a ideia de inovação em relação a política externa adotada pelo governo Médici,
especialmente porque a “concepção de desenvolvimento deu origem a um projeto com caráter próprio não
assimilável a nenhum outro governo. Em outras palavras: a política externa do interesse nacional foi diferenciada
e original” (SOUTO, 2014, p. 97).
354 Postas em tópico, as linhas mestras da diplomacia do interesse nacional, tal como definidas por Barbosa,
foram: “1) O Brasil defende a mudança das regras de convivência internacional, é contra a cristalização de
posições de poder e se recusa a crer que a história se desenrole necessariamente em benefício de uns e prejuízo
de outros; 2) consideramos que, a medida que um país cresce, cabe-lhe uma parcela maior dentro da comunidade
internacional; 3) a verdadeira paz não pode ser identificada como a simples manutenção do status quo (...) [ela]
implica, ao contrário, a mudança das regras do comércio internacional e a alteração do mecanismo de
distribuição mundial do progresso científico e tecnológico, pois não há verdadeira paz sem desenvolvimento
tecnológico; 4) nossa posição é, portanto, de ativa solidariedade com os países em desenvolvimento, competindo
à nossa diplomacia estreitar o entendimento com os povos que travam conosco a dura batalha do progresso; 5)
nossa política externa deve ser de íntima cooperação com os países desenvolvidos” (citado por GONÇALVES;
MYAMOTO, 1993, p. 225).
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das grandes falácias ligadas ao desenvolvimento. Por outro lado, também não aceitava “a luta
contra o imperialismo americano”, ainda muito comum em muitos discursos políticos.
Também é fato que Médici não questionou o caráter Ocidental do Brasil, nem os fundamentos
da estrutura capitalista, portanto, ainda via nos Estados Unidos o seu papel de líder do bloco.
Sem dúvida as relações Brasil/EUA foram bastante complexas ao longo do governo
Médici355, pois envolviam de um lado, uma política de aproximação e convergência, adotando
um padrão pró-americano, e de outro, visto que o governo brasileiro não estava disposto a
retomar a posição subserviente adotado nos anos de Castelo Branco, e mantinha a política
desenvolvimentista e de incentivo à exportação de manufaturados – o que, em muitos
mercados, acarretava competição brasileira com a potência do norte (SILVA, 2003, p. 57) –,
manteve suas críticas às regras do comércio e das estruturas internacionais, bem como os
vários contenciosos com os EUA, destaque sobre as questões relacionadas ao TNP, à
ampliação do mar territorial brasileiro356, ao café solúvel, à exportação de têxteis e calçados.
Essa atitude brasileira em relação aos EUA se beneficiava de fatores referentes tanto à
dinâmica política interna do Brasil, quanto da reformulação da política externa norteamericana a partir da eleição de Richard Nixon em 1969. O violento combate aos movimentos
de esquerda e às guerrilhas urbana e rural promovido pela ditadura produziu um espírito de
solidariedade entre Brasília e Washington dentro de um contexto em que, na América Latina,
governos de esquerda estavam no poder no Chile e no Peru, além da instabilidade gerada por
conflitos políticos na Argentina e no Uruguai (VISENTINI, 2013, p. 72). Aliás, o
anticomunismo de Médici o leva a apoiar os golpes militares ocorridos no Chile, no Uruguai e
na Bolívia, o que fora visto positivamente pelas autoridades americanas interessadas na
355 E por isso mesmo redundaram em diferentes interpretações. Muito se discute na historiografia se a política
exterior adotada pelo governo Médici foi americanista ou não. Segundo Letícia Pinheiro (2004, p. 42), por
exemplo, durante o governo Médici o padrão americanista foi mantido como eixo preferencial da política externa
brasileira. Contudo, reconhece que o americanismo adotado por Médici foi de caráter pragmático e realista,
portanto, voltado à defesa dos interesses nacionais (PINHEIRO, 2000), e que havia espaços para discordâncias e
divergências em assuntos referentes às questões econômicas e comerciais (PINHEIRO, 2004, p. 42-43). Na
mesma linha segue Gonçalves e Myamoto (1993) que posicionam o governo Médici dentro de um quadro
internacional dominado pelas fronteiras ideológicas e pelo alinhamento com os EUA (p. 242-243), mas que
tendia a deslocar o relacionamento entre os dois países para bases mais realistas e pragmáticas (p. 229). Cíntia
Vieira Souto define a relação do Brasil com os EUA nos tempos de Médici como um “relacionamento especial,
mas não subordinado” (SOUTO, 2014, p. 104). Carlos Estevam Martins (1975), seguido e corroborado por
Moniz Bandeira (1989, p. 206), enfatiza as áreas de atrito e as atitudes desafiadoras por parte do Brasil para
caracterizar a política internacional de Médici como pré-imperialista, a desempenhar um papel ainda
contraditório e intermediário no sistema capitalista.
356 Em uma decisão unilateral o Brasil ampliou, em 1970, para 200 milhas o mar territorial brasileiro. A que
pesem os atritos gerados com os EUA, Moniz Bandeira entende que o fato traduziu muito mais uma necessidade
de afirmação de soberania, de luta pelo reconhecimento de potência emergente, e fora muito bem calculado do
ponto de vista diplomático, pois atingia os EUA em um ponto não muito sensível, mas capaz de provocar
algumas pressões que ampliavam a capacidade de barganha brasileira (BANDEIRA, 1989, p. 200-201).
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estabilidade regional, mas negativamente pelos vizinhos brasileiros que viam nesta atitude
uma prática de subimperialismo. Além disso, como pontuou Moniz Bandeira, a solidariedade
entre o regime ditatorial e o capital financeiro internacional encobria as crescentes zonas de
atrito entre o Brasil e os Estado Unidos, e apesar do fato de que o apoio dado a uma ditadura
como a brasileira pudesse pesar na relação entre o governo e o Congresso americano, Nixon
reconhecia que as ditaduras não comunistas ainda garantiam o lucro e a livre circulação dos
capitais estrangeiros (BANDEIRA, 1989, p. 207-208).
A doutrina Nixon, publicada em novembro de 1969 e elaborada principalmente por
Herry Kissinger, assessor especial para segurança nacional do presidente americano,
preconizava que os EUA, ainda que mantivessem a liderança e o apoio aos seus aliados nas
questões referentes à segurança, deveriam aumentar a participação destes delegando a eles
maiores responsabilidades no gerenciamento da estabilidade internacional, ou seja, estabelecia
uma responsabilidade compartilhada onde os aliados passavam a serem considerados sócios
na manutenção da ordem internacional357 (AYERBE, 2002, p. 159). Na América do Sul o
Brasil era o candidato favorito não só pela luta anticomunista empreendida pelo governo, mas
também pelo positivo desempenho econômico do país. O maior desengajamento americano
proposto por Kissinger e Nixon estava associado aos grandes problemas enfrentados pelo
país, como aqueles decorrentes da guerra no Vietnam, dos fortes desafios gerados pela crise
econômica que se desenhava em tons cada vez mais nítidos, do crescimento dos movimentos
nacionalistas na América Latina e a da ascensão econômica e política europeia a concorrer
diretamente em vários campos com os EUA. Contudo, é preciso salientar que ao adotar esta
nova postura os Estados Unidos não estavam abrindo mão de sua hegemonia, mas
estabeleciam “uma tentativa de adaptar (e reafirmar) o poder americano no Terceiro Mundo a
partir de novos instrumentos e um novo vocabulário diplomático” (SPEKTOR, 2009, p. 23).
Apesar do dito, a doutrina Nixon trazia uma série de complexidades que refletiam as
próprias contradições e ambiguidades no relacionamento entre os dois países. A viagem de
Médici a Washington é exemplar quanto a isso. Ao aceitar o convite feito pelo governo
americano, o governo brasileiro esperava que o ato simbolizasse o reconhecimento norteamericano do status de potência emergente do país, por isso preferindo uma agenda mínima

357 De modo mais amplo, a doutrina Nixon defendia a manutenção da ordem internacional a partir de um
equilíbrio de poder que não fosse bipolar, mas antes multipolar a contar com os EUA, Europa, URSS, China e
Japão, “cada um contrabalanceando o outro, e não jogando um contra o outro” (Nixon, citado por KISSINGER,
2015, p. 304). Mais detalhes sobre a doutrina Nixon podem ser encontrados em SPEKTOR (2009), AYERBE
(2002, p. 149-165) e KISSINGER (2015, p. 303-309).
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no que se referia a acordos bilaterais ou discussões de questões específicas. O Brasil pretendia
estabelecer com os EUA um relacionamento pautado no “diálogo direto entre Estados
soberanos”, como defendeu Araujo Castro358. Mas a proposta de delegação presente no corpo
da doutrina Nixon fora vista pelo governo brasileiro como uma tentativa de reavivar a aliança
especial de outros tempos. Deste modo, o Itamaraty se colocou contra a proposta e tentou,
segundo Matias Spektor, cancelar a viagem, pois temia que ao “associar-se diretamente à
maior potência mundial, o Brasil ficaria sem defesas diante das pressões americanas” (2009,
p. 48). Por decisão presidencial a viagem acabou ocorrendo, mas fora mantida em baixa
intensidade, prevalecendo a discussão de temas onde o atrito entre os dois países era
moderado. Além disso, foi utilizada pelos diplomatas brasileiros para sinalizar à potência
americana que o Brasil, apesar de estar de acordo com os EUA em sua luta contra o
comunismo dos EUA, iria decidir sua adesão caso a caso e sempre com base no interesse
nacional (SPEKTOR, 2009, p. 49). Com isso, pode-se aferir que as relações Brasil/Estados
Unidos nos anos Médici refletem os fundamentos próprios da Diplomacia da Prosperidade e
do projeto Brasil Grande Potência: o tempo todo o país buscou demonstrar que estava dentro
do sistema, mas almejava ascender dentro dele, que estava ligado aos EUA, mas tinha
pretensões outras que escapavam a um relacionamento subordinado (SOUTO, 2014, p. 108).
Apesar das novidades trazidas por Gibson Barbosa e Araujo Castro, as relações do
Brasil com a Alemanha Oriental e com a Europa socialista não sofreram mudanças em relação
às práticas adotadas pelos governos anteriores. Se, por um lado, o violento anticomunismo do
regime e o desengajamento brasileiro de uma união mais intensa com o Terceiro Mundo eram
fatores que distanciavam o Brasil do bloco soviético, por outro, o caráter pragmático e a
subordinação da política externa às demandas impostas pelo desenvolvimento, permitiam a
manutenção do intercâmbio comercial e bilateral dentro de padrões já estabelecidos. De
qualquer modo, não se pode negar que a política externa do governo Médici voltada para a
Europa Oriental sujeitava-se aos fundamentos próprios da Diplomacia do Interesse Nacional,
e, pautada no interesse nacional e voltada para o desenvolvimento nacional, se deu de modo
essencialmente bilateral e focada nas questões comerciais.
Nos anos Médici, muitos esforços foram feitos pelo Itamaraty, principalmente via
COLESTE, para que as trocas fossem incrementadas, o que de fato aconteceu quando

358 Sobre o posicionamento diplomático do governo Médici em relação aos EUA, ver em Araujo Castro O
Congelamento do Poder Mundial. http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/180480/000341583.
pdf?sequence=1, acesso dia 30/11/2015.
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observamos a curva ascendente da corrente de comércio para os anos 1970-1973 – US$
200,872 milhões, US$ 238,710 milhões, US$ 304,662 milhões e US$ 437,814 milhões
respectivamente359; todavia, em termos relativos o comércio Brasil/Leste europeu manteve
uma baixa participação na composição total do comércio exterior brasileiro, representando
uma média de 3,5% naquele período, o que significa, inclusive, uma queda quando
comparamos aos 5% atingidos em outros momentos. Por todas essas questões, Carlos
Estavam Martins (1975) afirmou que o relacionamento do Brasil com os países do bloco
soviético constituiu um dos setores menos inventivos do governo Médici360.
Com a RDA o aumento do intercâmbio comercial também foi bastante significativo
em termos absolutos. Seguindo a onda do gigantesco incremento do comércio internacional
brasileiro, as exportações saltaram de US$ 25,452 milhões em 1969 para US$ 46,697 milhões
em 1973, passando pelos valores de US$ 33,063 milhões em 1970, US$ 19,722 milhões em
1971 e US$ 41,484 milhões em 1972. A somatória das importações com as exportações
cresceu na mesma proporção, acumulando para o período que vai de 1969 a 1973,
respectivamente, os valores US$ 39,18 milhões, US$ 57,805 milhões, US$ 45,875 milhões,
US$ 59,199 milhões e US$ 67,168 milhões361. Contudo, assim como ocorreu com o restante
da Europa socialista, em termos relativos esses números representaram também uma ligeira
queda, totalizando uma média de 0,75% do total do comércio internacional brasileiro entre os
anos 1969-1973 362 . Do mesmo modo, dentro do bloco soviético o comércio Brasil/RDA
perdeu espaço, pois, se em 1968 ele representou 24% e em 1970 28%, nos anos seguintes a
porcentagem girou em torno dos 19%.

359 Anuário Estatístico do IBGE.
360 Nas palavras de Estevam Martins: “Com relação ao mundo socialista, foram multiplicados os esforços
destinados a incrementar o intercambio comercial, muito embora os constrangimentos ainda então prevalecentes
obrigassem à adoção de um esquema rígido, segundo o qual as proporções e a importância daqueles mercados
deveriam ser mantidos inalterados dentro do quadro global de desenvolvimento do comércio exterior brasileiro,
cautela essa que, se permitia o crescimento absoluto das trocas, frustrava as imaginações mais arrojadas, na
medida em que vetava o crescimento acima de determinados níveis de segurança. Nessas condições, o
relacionamento com os países socialistas constituiu certamente um dos setores menos inventivos do governo
Médici” (MARTIN, 1975, p. 96).
361 Anuário Estatístico do IBGE.
362 Valores inferiores quando comparados àqueles atingidos em 1967 (1%), 1968 (1,4%) e 1969 (1%).
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Gráfico VIII: Comércio Brasil – Europa Oriental
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Gráfico IX: Corrente de Comércio Brasil - RDA
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A perda de importância relativa do mercado germano-oriental e dos outros países da
Europa socialista não era algo desejado, ou estrategicamente planejado. A que pese as fortes
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diferenças ideológicas, as diretrizes oficiais, como colocadas nos relatórios oficiais do
Ministério das Relações Exteriores dos anos de 1970 a 1974, continuavam a ser a expansão e
a diversificação do intercâmbio comercial, a ampliação das exportações de manufaturados
brasileiros para aqueles países e, não menos importante, o fortalecimento do comércio
exterior brasileiro em benefício do desenvolvimento nacional – assim, o desejável era o
incremento comercial e não a sua retração. As possíveis explicações para esses fatos são
bastante complicadas, pois os documentos oficiais pesquisados fornecem poucas informações.
Os relatórios produzidos pelo Itamaraty insistem nos desequilíbrios constantes, e sempre
favoráveis ao Brasil, como o “principal motivo do seu modesto desenvolvimento363”. Além
disso, esses desequilíbrios não apenas ensejaram dificuldades no intercâmbio comercial, mas
também criaram barreiras para a entrada dos produtos manufaturados brasileiros naqueles
mercados. Como descrito,
O pequeno fluxo de importação da área socialista é, ainda, responsável pela perda de
velocidade dos produtos brasileiros nos mercados em questão, além de construir
elemento perturbador do esforço de colocação de manufaturas brasileiras na área 364.

A falta de interesse e de conhecimento por parte do empresariado brasileiro, bem como a
pouca atenção dada pelas empresas leste europeias ao setor privado da economia brasileira,
eram outros fatores apresentados nos relatórios produzidos pela chancelaria para justificar as
dificuldades encontradas para que o intercâmbio comercial continuasse a crescer de modo
mais vantajoso para os dois lados.
De qualquer modo, as relações do Brasil com a Alemanha Oriental e com o resto do
bloco soviético respondiam à ênfase e à prioridade que o governo Médici dava às exportações
e as relações bilaterais, e nesse quesito não houve pioras. Como pontuou Cintia Vieira Souto,
o bilateralismo adotado pela política externa de Médici e Barbosa pode ser definido como “a
outra face do pragmatismo” (2001, p. 52), pois visava reforçar a presença brasileira no
mundo, bem como os contatos internacionais do país com o intuito de amplificar as
possibilidades de irradiação diplomática do Brasil, tendo em perspectiva, sempre, o projeto de
potência emergente definido pelo governo365. Com isso, a Diplomacia do Interesse Nacional

363 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1972, p. 55.
364 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1971, p. 64.
365 Contudo, é mister afirmar que esta opção pelo bilateralismo não se fez em detrimento do multilateralismo
que, como vimos, continuou sendo parte importante da diplomacia do governo Médici - em realidade, na
Diplomacia do Interesse Nacional as duas vertentes compunham as duas faces de uma mesma moeda. Como bem
pontuou Paulo Fagundes Vizentini, o que houve foi o estabelecimento de “uma espécie de divisão de trabalho”
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teve um papel importante para encaminhar aquilo que Antônio Carlos Lessa (1998) chamou
de o sistema contemporâneo de relações bilaterais da política externa brasileira, que deve ser
entendido como “estabelecimento de relações pacíficas e instrumentalizáveis com países em
todos os continentes” (LESSA, 1998, p. 30), incluindo aqueles do bloco socialista. Nesse
sentido, o Itamaraty procurou ampliar e diversificar as relações comerciais com a Europa
Oriental, a cooperação técnica/tecnológica com os países da Europa Ocidental, e esforçou-se
para aumentar o intercâmbio com os países amazônicos e africanos, fazendo várias visitas às
nações da América Central e Caribe, à exceção de Cuba da qual o Brasil manteve a mesma
postura desde 1964, além do “périplo africano” de Gibson Barbosa em 1972 que o levou a
visitar nove países daquele continente366. No Oriente Médio foram abertas embaixadas no
Iraque, Kwait, Arábia Saudita e Líbia, e visitas foram feitas a Israel e ao Egito em 1973,
marcando a presença brasileira numa região que ganhava, naquele contexto, centralidade
ímpar na dinâmica política e econômica internacional com a manipulação do preço do
petróleo pelos países produtores367.
Esse movimento diplomático que lança o país em várias direções está fortemente
vinculado ao “Milagre Brasileiro”. Para Henrique Altemani de Oliveira, o modelo de
desenvolvimento adotado impôs ao Brasil uma grande necessidade de importação,
especialmente de petróleo e equipamentos para o desenvolvimento industrial brasileiro, ao
mesmo tempo em que induziu o crescimento descontrolado da dívida externa, que saltou de
US$ 4 bilhões em 1968 para US$ 13 bilhões em 1973 (2005, p. 143). Assim, a expansão das
exportações brasileiras, destaque para aquelas de produtos maior valor agregado, fazia-se
necessária para a obtenção de superávits comerciais que pudessem ser revertidos em divisas
internacionais a serem utilizadas para financiar as importações, bem como arcar com a

onde o multilateralismo estava “voltado às questões ligadas à ordem política econômica mundial”, e o
bilateralismo “dizia respeito aos interesses materiais do país” (VISENTINI, 2004, p. 137)
366 Observa-se durante o governo Médici o início da mudança de postura do Brasil em relação aos países
africanos e asiáticos. No caso das relações Brasil/África a postura do país ainda tinha fortes traços de
ambiguidade, pois, por um lado ainda mantinha intensos contatos com a África do Sul e se abstinha de condenar
publicamente o apartheid, por outro passava a apoiar de modo mais intenso as independências das colônias
pressionando Portugal a aceitar o processo de emancipação de suas colônias, além do fato de que o país aderiu
em fevereiro de 1974 ao princípio da autodeterminação dos povos para o continente africanos (BARRETO,
2014, p. 10).
367 As políticas de desenvolvimento adotadas pelo Brasil exigiam um constante aumento das importações de
petróleo. A partir de 1970, por exemplo, as relações do Brasil com o Iraque começam a ganhar um fôlego cada
vez maior com as importações brasileiras do petróleo e a exportação de uma série de produtos manufaturados e
serviços, incluindo aí aqueles ligados a exploração do óleo pela Petrobrás. Com o primeiro choque do petróleo
em 1973, a Brasil assume uma postura mais crítica a Israel se aproximando ainda mais dos países árabes, o que
leva Gibson Barbosa a declarar, em 1974, que o Brasil apoiava a desocupação dos territórios palestinos ocupados
por Israel (BARRETO, 2014, p. 11).
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rolagem dos juros da dívida externa368. Nesse sentido, o governo Médici manteve e, mesmo,
ampliou aquele modelo definido por Heloisa Conceição Machado da Silva (2003) como
“modelo substitutivo de exportação369”. Refletindo exclusivamente sobre o governo Médici,
José Pedro Macarani (2005) afirma que a manutenção do crescimento acelerado, tal como
propunham os planos de desenvolvimento, levou Delfim Netto a implementar uma política
voltada às exportações ainda mais vigorosa, isso porque, nas análises do ministro da fazenda,
inexistia um mercado de massa capaz de absorver a crescente produção industrial nacional,
mote central do milagre, portanto, o mercado externo deveria ser o responsável pelo aumento
geral da produtividade brasileira370 (MACARANI, 2005, p.62).
Por certo o intercâmbio do Brasil com os países da Europa socialista não poderia
atender a todas as demandas definidas pelos programas de desenvolvimento do governo.
Contudo, desde que se superassem os impasses, havia grandes possibilidades, sobretudo, na
área comercial, e o Itamaraty para cumprir a determinação de ampliar o valor das exportações
se empenhou, ainda mais do que nos anos anteriores, para que os manufaturados brasileiros
ganhassem o mercado dos países localizados na linha da Cortina de Ferro. A participação nas
feiras industriais e comerciais continuou sendo a principal estratégia adotada pela COLESTE,
sendo que a escolha de participar respondia exclusivamente às possibilidades reais de acordos
e negócios371 - e a feira de Leipzig continuava sendo a mais importante delas. Além disso, a
organização dos estandes brasileiros deveria enfatizar os manufaturados nacionais a partir do
uso de cartazes, distribuição de revistas, adereços, entre outros, a fim de destacar o
desenvolvimento do país bem de acordo com a nova imagem de potência emergente
pretendida pelo governo Médici. Segundo o relatório oficial do ministério, a estratégia deu
resultados, pois em 1972 vários acordos foram assinados para a venda de alimentos em

368 Entretanto, vale frisar que essa ofensiva diplomática também estava imbuída, para além dos interesses
comerciais, da busca brasileira pelo reconhecimento internacional do seu status de potência emergente
(BANDEIRA, 1989, p. 200; OLIVEIRA, 2005, p. 145-146).
369 Ver capítulo II e III desta dissertação.
370 Nas palavras de Delfim Netto: “Do setor exportador provirá o elemento dinâmico para a alteração de todo o
quadro da econômica brasileira” (citado por MACARANI, 2005, p. 62). Afora as exportações, o outro motor do
novo modelo desenhado por Delfim Netto seria a agricultura, que deveria receber fortes investimentos e
incentivos para que, ao lado das exportações, fosse a grande responsável pela ampliação do mercado interno e da
indução dos outros setores da econômica brasileira. Ainda sobre esta questão, destaque-se que nos argumentos
do ministro, a capacidade ociosa associada à grande capacidade empresarial do setor fazia da agricultura um dos
grandes instrumentos do desenvolvimento nacional, o que não significava um retorno a uma fase pré-industrial,
mas um reforço e incentivo a criação de condições para a própria expansão da indústria. Mais, ver em
MACARANI (2005).
371 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1971, p. 64.
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conserva, sucos de fruta, azulejos, confecções, chapas acústicas, ares condicionados,
máquinas de costura, autopeças, calçados e ferros elétricos372.
Em 1970 empresas brasileiras participaram das feiras de Leipzig, onde contratos de
exportação foram assinados no valor US$ 4 milhões, e das feiras de Budapeste, de Poznan, de
Zagreb e Polvdiv, onde nessas últimas os contratos de exportações assinados atingiram a cifra
de US$ 555 mil 373 . Em 1971, com o objetivo de “tornar os pavilhões brasileiros mais
representativos do estágio de desenvolvimento econômico alcançado pelo país”, a COLESTE
manteve o apoio financeiro e logístico para a promoção comercial das empresas brasileiras
nas feiras industriais e comerciais da Europa Oriental, fato que rendeu a participação de mais
de 60 firmas e contratos de vendas assinados no valor US$ 22,374 milhões 374 . No caso
específico da feira de Leipzig, a Representação Comercial da RDA em carta endereçada a
Haroldo Valadão, secretário da COLESTE, demonstra o desejo de que dela participasse
grandes empresas brasileiras das áreas de energia e petroquímica, e de representantes da
CACEX para que pudessem melhor conhecer as viabilidades de exportação e importação da
RDA375. Em 1973, em consequência do constante incremento das transações comerciais e das
exportações brasileiras para a região, os estandes brasileiros nas feiras de Leipzig, Brno e
Budapeste foram ampliados para 500m², ante os 300m² anteriores, e houve uma farta
variedade de produtos expostos por mais de 100 firmas; também, pela primeira vez, o Brasil
realizou duas mostras individuais, uma em Bucareste (Exposição Comercial Brasil-Bucareste)
e a outra em Moscou (Exposição Comercial Brasil-Moscou), ambas resultando em grande
sucesso376. Em 1974, ano da transição de governo, a participação nas feiras de Leipzig, Brno,
Poznan e Budapeste, trouxe excelentes resultados comerciais, destaque para a feira de Leipzig
que redundou em um “real proveito para as exportações nacionais377”.
Além do incentivo e apoio à participação nas nessas feiras, também a COLESTE
procurou promover maiores esclarecimentos ao empresariado nacional a respeito do como
exportar para os países localizados na linha da Cortina de Ferro. Assim, encontros como
aqueles organizados pelo Itamaraty e pela CACEX em São Paulo para instruir empresários e
372 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1972, p. 58.
373 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1970, p. 63.
374 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1971, p. 64-65.
375 AHMRE, Brasília, 27/01/1971, COLESTE/660.7 (81b), p. 1-2.
376 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1973, p. 64-65.
377 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1974, p. 102. No caso, as expectativas do
relacionamento Brasil/RDA eram bastante positivas visto que esta foi a primeira participação do Brasil como
“expositor oficial”, após a troca de embaixadas que aconteceu em outubro de 1973. Ver também “Expande-se o
Comércio com a RDA”, O Estado de São Paulo, 12/03/1974, p. 37.

181

exportadores sobre o funcionamento do comércio com aquele bloco, foram estendidos para
outras regiões e estados brasileiros, e, em 1972, várias reuniões foram organizadas em
Salvador, Recife, Natal, Porto Alegre, Blumenau, Florianópolis, Curitiba e Fortaleza 378. Nos
anos seguintes, esses encontros continuaram sendo realizados, além de ampliados, a fim de
divulgar as oportunidades existentes nos mercados do leste europeu, bem como as facilidades
e o apoio que o Itamaraty concedia aos interessados em participar dessas feiras. Um manual
intitulado “Como Exportar para a União Soviética” fora elaborado em 1973, e outro, “Como
Exportar para a Polônia”, em 1974.
Os resultados desta forte empreitada em prol das exportações brasileiras foram
positivos. Com a Alemanha Oriental, como já dito, o salto foi de US$ 19,722 milhões para
US$ 46,697, e com a Polônia as vendas brasileiras foram de US$ 24,056 milhões em 1971
para US$ 48,861 milhões em 1973. Com União Soviética o aumento foi de US$ 101,963
milhões no mesmo período (US$ 44,799 milhões em 1971 e US$ 146,762 milhões em 1973),
e esta tendência se verifica quando analisados os valores comerciais das exportações
brasileiras com todos os países da Europa localizados na linha da Cortina de Ferro: US$
141,658 milhões em 1970, US$ 128,925 milhões, 214,170 milhões em 1972 e US$ 339,364
milhões em 1973379. Em notícia divulgada em 30/06/1973, o Estado de São Paulo relata que o
intercâmbio com os países socialistas foi o setor que apresentou o maior índice de
crescimento do comércio externo brasileiro no ano de 1972, com um crescimento de 80%,
sendo que no curso desse processo a URSS passou a figurar a décima posição dentre os
maiores importadores de produtos brasileiros; ainda segundo a nota, o diplomata Carlos Diniz
de Andrada afirmou que a área socialista demonstrava grande capacidade de importar os
produtos típicos da pauta exportadora brasileira, mas que também começavam a render
dividendos positivos com as primeiras vendas importantes de manufaturados, como têxteis,
café solúvel, conservas e sucos380.

378 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1972, p. 56-57.
379 Anuário Estatístico do IBGE, 1974.
380 Brasil amplia comércio com socialistas, O Estado de São Paulo, 30/06/1973, p. 61.
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Gráfico X: Exportação Brasil – Europa Oriental/ Brasil - RDA
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Fonte: Anuário Estatístico do IBGE

De fato, apesar dos crescentes esforços do Ministério das Relações Exteriores em
promover as empresas e os produtos manufaturados brasileiros naquele mercado, a base do
comércio Brasil/Europa socialista continuava pautada principalmente na exportação de
produtos primários como o café, o algodão, o cacau, o minério de ferro, entre outros, e as
importações principalmente de trigo, produtos químicos, destaque para adubos e fertilizantes,
equipamentos e maquinário. Assim, em 1970 o Brasil assina acordos totalizando US$ 2,081
milhões com a Polônia para a venda de 17.348 toneladas de arroz em troca da importação de
300 colhedeiras polonesas381, e com a União Soviética, dois grandes acordos foram assinados,
um para o fornecimento de 41 turbinas elétricas para a Central Elétrica de São Paulo (CESP),
e o outro entre o Instituto Brasileiro do Café e a Soyusplodoimport referente à exportação de
café (VISENTINI, 2004, p. 174). No que se refere às exportações brasileiras de
manufaturados, em 1970 o destaque coube ao café solúvel que ganhava cada vez mais o
mercado europeu, incluindo a metade oriental e socialista do continente, especialmente a
Alemanha Oriental382. Ainda, a fim de fortalecer e ampliar o comércio com o leste europeu,
381 Os dois acordos assinados foram entre, 1) a empresa Rolimpex e o Instituto Rio-Grandense do Arroz e, 2)
Motoimport e o governo brasileiro. Ver, Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1970, p. 76.
382 Solúvel ganha Europa, O Estado de São Paulo, 17/07/1970, p. 32. A nota ainda faz menção aos conflitos
do Brasil com os EUA no que se refere à venda deste produto, o que indica a importância que o mercado
europeu adquiria para o comércio brasileiro. A RDA figurava, neste contexto, como um dos mais promissores
mercados para a colocação do solúvel brasileiro. Ver O Estado de São Paulo, 17/01/1970, p. 20.
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acordos para aumentar o crédito técnico foram assinados com a Bulgária (elevado para US$ 4
milhões) e com a Iugoslávia (elevado para US$ 6 milhões ante os US$ 2 milhões
anteriormente definidos) em 1970, e em 1973 com a Hungria (elevado para S$ 7 milhões),
com a Polônia (elevado para US$ 8 milhões) e com a RDA, cujo crédito técnico fora elevado
para US$ 10 milhões.
Com a Alemanha Oriental, afora a grande importância das vendas brasileiras de café,
verde ou solúvel, e outros produtos primários, bem como a importação de equipamentos e
maquinários por diferentes firmas e pelos diversos órgãos do Estado brasileiro 383 , os
desdobramentos do acordo MEC/RDA tiveram destaque na pauta do relacionamento entre os
dois países, o que também coadunava-se com as políticas de desenvolvimento do governo
Médici. Reis Velloso, responsável pelo planejamento e pelos programas de aceleração do
desenvolvimento, nas questões referentes à educação, continuou dando prioridade às
operações de financiamento externo para o reequipamento e modernização das universidades
brasileiras, destaque para os acordos firmados entre o governo brasileiro e a República
Democrática Alemã em 1967384. Em consequência, acordos foram assinados para a aquisição
de equipamentos germano-orientais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro no valor de
US$ 1,5 milhão385, pela Faculdade de Medicina de Marília386, pelo SENAI, para a construção
de uma escola de artes gráficas em São Paulo, no valor de US$ 1,7 milhão387, pela faculdade
de engenharia de Universidade de Taubaté no valor de US$ 1 milhão388, dentre outros muitos
exemplos.
Entre os anos de 1971, 1972 e 1973 os movimentos e os esforços do Itamaraty a
favor da expansão e da diversificação do intercâmbio com os países socialistas da Europa
Oriental continuaram. De fato, as exportações brasileiras para o Leste europeu praticamente
dobraram. Entretanto, vale frisar que, apesar dos esforços do Itamaraty, a média comercial

383 Por exemplo: com a determinação da SUDENE, ficava autorizada a importação pela empresa Orlando
Gadelha Simas, Irmãos e Cia, do Rio Grande Norte, a importação de máquinas para embalagem de balas – ver
em Diário Oficial da União, seção I, parte I, 03/03/1970, p. 32; fora autorizada pelo Conselho de
Desenvolvimento Industrial a importação de máquinas, ferramentas, e equipamentos da RDA no valor de US$
269.461,20 por parte do Grupo Executivo das indústrias de Papel, Celulose e Artes Gráficas – ver em Diário
Oficial a União, seção I, parte I, 05/02/1970, p. 27; o governo do estado da Bahia foi autorizado a importar da
RDA, mediante um empréstimo no valor de US$ 431.437,00, máquinas e equipamentos gráficos destinados à
recuperação da Imprensa Oficial do estado – ver Diário Oficial da União, seção I, parte I, 07/08/1970, p. 01;
entre outros exemplos.
384 Material para ensino consegue prioridade, O Estado de São Paulo, 28/02/1970, p. 7.
385 Diário Oficial da União, 02/07/1970, seção I, parte I, p. 32.
386 Diário Oficial da União, 07/07/1970, seção I, parte I, p. 26 e seguintes.
387 O Estado de São Paulo, 03/06/1970, p. 23.
388 O Estado de São Paulo, 16/10/1970, p. 17.
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atingida nos finais dos anos 1960 não foram mantidas, e mesmo as exportações brasileiras,
com toda a movimentação imposta pela COLESTE, representaram 5,17% em 1970, 5,36% em
1972 e 5,4% em 1973389. Outra meta a merecer destaque neste período foi a tentativa de se
buscar um maior equilíbrio no balanço comercial, mas neste caso específico os resultados
foram pouco satisfatórios e animadores: em comparação a 1971, cujo valor total das
importações foi de US$ 109,785 milhões, em 1972 estas caíram para US$ 90,492 milhões, e
para US$ 98,449 em 1973. Especificamente com a República Democrática Alemã, as
importações brasileiras caíram de US$ 26,153 milhões em 1971 para US$ 17,715 milhões em
1972 e US$ 20,471 milhões em 1973. Assim, como os complicadores no comércio
Brasil/Leste europeu permaneciam, duplicavam-se os esforços do corpo diplomático em prol
de soluções viáveis, e que fossem vantajosas para ambas as partes. Com isso ampliaram-se o
diálogo e as conversações por meio várias visitas oficiais e encontros de autoridades e
entidades empresarias, assim como a organização e a realização de várias comissões mistas,
como previam os acordos de comércio e pagamentos assinados anteriormente.
Nesse ponto, merece destaque a grande viagem empreendida entre setembro e outubro
de 1972 da missão comercial brasileira liderada por Paulo Padilha Vidal, secretário geraladjunto para assuntos da Europa Oriental e Ásia do Itamaraty, a todos os países da região com
os quais o Brasil mantinha relações diplomáticas, o que, por óbvio, excluía a República
Democrática Alemã. O objetivo central da missão era reavaliar o comércio por meio de várias
reuniões das comissões mistas, e com isso buscar soluções para os problemas enfrentados e,
também, meios para dinamizar ainda mais o intercâmbio comercial390. Também neste mesmo
ano, a COLESTE passou por uma nova reformulação cujo objetivo era a ampliação de seu
poder decisório tendo em vista as necessidades impostas pelas dinâmicas do comércio
brasileiro com aquela região391. Apesar dos problemas, o sentimento no Brasil era positivo e

389 Anuário Estatístico do IBGE, 1974.
390 Na análise do diplomata, a uniformidade do sistema de comércio daqueles países engendrava semelhantes
problemas e, consequentemente, permitia que a delegação brasileira adotasse uma posição comum. Como
caminho para que intercâmbio prosperasse a bom termo para todos os envolvidos, a missão de Padilha Vidal
concluiu que era necessária a criação de plataformas para sustentar transações de longo e médio prazo, bem
como era preciso se aproveitar melhor os créditos oferecidos aos importadores brasileiros e ampliar a
diversificação da pauta exportadora brasileira, visto que produtos manufaturados possuem maior valor agregado,
como eletrodomésticos, calçados, entre outros, o que levaria a uma balança comercial mais equilibrada. Além
disso, o diplomata brasileiro insistiu na necessidade das empresas dos países do Leste europeu de dirigirem
maior atenção ao setor privado da economia brasileira, no que se prontificava, por meio das embaixadas
brasileiras, auxiliar. Em todos os pontos, houve ampla concordância por parte dos países europeus. Ver
Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1972, p. 58-60. No governo Geisel, como veremos, foi dado
um novo encaminhamento nas relações do Brasil com esta área.
391 Decreto presidencial nº. 71.509 07 de dezembro de 1972. Disponível on line em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D71509impressao.htm, acesso dia 11/12/2015.
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otimista. No primeiro semestre de 1972, em comparação com o mesmo período do ano
anterior, o incremento comercial com os países localizados na linha da Cortina de Ferro foi de
111% 392 . Também, o grande crescimento da economia brasileira tornava-a atrativa para
investimentos estrangeiros, e os países socialistas não queriam ficar de fora de um mercado
como o brasileiro393. Assim, à missão de Padilha seguiram-se várias outras, organizadas por
setores do governo brasileiro ou pela iniciativa privada com forte apoio do Itamaraty, a visitar
todos os países da Europa Oriental; também, o Brasil recebeu representantes dos governos e
de empresas de todos os países socialistas, num movimento de amplo diálogo de tom realista
e pragmático, efetuado sempre em nome dos interesses nacionais.
Aqui, a ausência de relações diplomáticas acabava por deixar a Alemanha Oriental
fora do circuito dos encontros oficias e das comissões mistas, mesmo que há muito os dois
países mantivessem um excelente intercâmbio comercial, além de relações políticas pacíficas
e amistosas – mas não oficiais. No final de 1969, por exemplo, um pedido feito pela
Representação Comercial da RDA no Rio de Janeiro para a concessão de um visto ao vice
ministro das relações econômicas, Guenter Wetuschat, e seu secretário, Eugen Kattner, foram
negadas justamente pela ausência de relações diplomáticas entre os dois países394. Mesmo o
incremento de 358% do intercambio comercial com a República Democrática Alemã no
primeiro semestre de 1972395, não foi suficiente para incluir o país na missão de Paulo Padilha
e, diferentemente do que ocorrera com a Missão Dantas de 1961, nem o diplomata, nem
Gibson Barbosa, e muito menos Médici, desejavam repetir a postura ensaiada pela Política
Externa Independente, mesmo que o contexto internacional e o posicionamento da Alemanha
Ocidental fossem, agora, outros. É preciso deixa claro que as relações Brasil/RDA seguiram
os propósitos e os fundamentos da Diplomacia do Interesse Nacional, e esta previa o
enfrentamento internacional em alguns pontos bastante específicos, mas aquela não era uma
briga que interessava; além disso, a ausência de relações diplomáticas não impediu que um
vantajoso comércio entre os dois países se desenvolvesse, e este sempre foi o foco das
relações do Brasil com todos os países da Europa Oriental, a incluir a própria RDA; por fim,
reconhecia e priorizava as relações com os países desenvolvidos, especialmente aqueles
capazes de transferir tecnologias e aprofundar a cooperação técnica e econômica, justamente o
caso da República Federal da Alemanha.
392 O Estado de São Paulo, 03/10/1972, p. 36.
393 Por exemplo, o desejo da URSS em investir na construção de usinas hidrelétricas no Brasil. Ver em
VISENTINI (2004, p. 177); ver também O Estado de São Paulo, 15/11/1972, p. 16.
394 AHMRE, Brasília, 29/12/1969, DOr/ 562.25 (81a). Ver mais sobre esse caso no capítulo III.
395 O Estado de São Paulo, 03/10/1972, p. 36.
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As relações do Brasil com a Alemanha Ocidental não poderiam estar melhores.
Durante o governo Médici o capital alemão tivera um papel de destaque no “Milagre
Brasileiro”. Segundo Christian Lohbauer, o Brasil se tornaria, no início da década de 1970, o
“eldorado dos investidores alemães”, isso porque mais de 2/3 dos investimentos alemães
feitos na América do Sul vieram para país, que também acabara recebendo mais do que o
dobro de todo o capital privado investido pelos alemães em todos os países asiáticos em
desenvolvimento, e mais de tudo aquilo que foi direcionado a todos os países africanos em
conjunto (LOBAUHER, 1999, p. 49). Também neste período houve um forte crescimento do
intercâmbio e das transações bilaterais, e a corrente de comércio entre os dois países saltou de
US$ 594,967 milhões em 1970 para US$ 1.223,296 milhões em 1973396. No que se refere à
cooperação na área nuclear, tão cara aos projetos de desenvolvimento econômico e autonomia
internacional dos militares brasileiros, em junho de 1969 Brasil e Alemanha firmaram o
Acordo Geral de Cooperação nos Setores de Pesquisa Científica e Desenvolvimento
Tecnológico, que previa projetos também na área da energia nuclear, e em abril de 1973, o
Conselho

Nacional

de

Energia

Atômica

e

o

Centro

de

Pesquisa

Nuclear

(Kernforschungsanlage) assinaram um convênio especial prevendo o intercâmbio de técnicos,
pesquisadores e cientistas especializados em energia nuclear, bem como cursos de capacitação
e aperfeiçoamento para cientistas brasileiros (BANDEIRA, 2011, p. 251-252). O peso da
economia alemã ocidental para o desenvolvimento brasileiro não tem escala de comparação
para o relacionamento Brasil/RDA. Além disso, a concorrência entre RFA e EUA era um
instrumento muito mais útil e eficiente de barganha para o Brasil do que tentar tirar
concessões da Alemanha Ocidental por meio da Alemanha Oriental.
De qualquer modo, naqueles meados de 1972 o estabelecimento de relações
diplomáticas com a República Democrática Alemã era mais uma questão de tempo. Como
visto anteriormente, na Alemanha Ocidental a maioria parlamentar formada pelos sociais
democratas em associação com os liberais, a coalizão SPD/FDP liderada por Willy Brandt,
pode dar prosseguimento à Ostpolitk, o que interessava também às duas superpotências
potências. A doutrina Hallstein já vinha se enfraquecendo há tempos, e muitos países do
Terceiro Mundo já tinham estabelecido relações diplomáticas com a RDA, caso do Camboja,
do Iraque, da Síria, do Vitenam do Sul, do Iêmem e do Egito. Na América Latina, o Chile de
Salvador Allende reconhecera oficialmente a Alemanha Oriental sem que isso resultasse no

396 Anuário Estatístico do IBGE.
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rompimento das relações diplomáticas e comerciais por parte da RFA (BANDEIRA, 2011, p.
244).
Em 1970, dois encontros entre Willy Stoph e Willy Brandt, um na cidade de Efurt e o
outro em Kassel, simbolizaram o início de um novo tempo para relações interalemãs. Ainda
que nenhum acordo formal tivesse saído desses encontros, as divergências giraram em torno
da defesa da normalização das relações entre “dois Estados Alemães” (Brandt) e do pleno
reconhecimento diplomático da RDA (Stoph), eles serviram para que as duas Alemanhas
aceitassem a existência uma da outra, e com isso pudessem iniciar um diálogo (KITCHEN,
2013, p. 517). Havia, entretanto, outros obstáculos a serem transpostos por Brandt e por sua
Ostpolitk. O entendimento com a União Soviética era essencial para o sucesso da empreitada.
Assim, depois de uma série de conversas entre Egon Bahr, secretário de Estado da
Chancelaria da RFA, e Adrei Gromoyco, ministro das relações exteriores da URSS, o Tratado
de Moscou, a levar o reconhecimento por parte as RFA das fronteiras na Europa central,
incluindo aquelas que limitavam a RDA, fora assinado em 12 de agosto de 1970. Este acordo
não fora bem recebido pelos dirigentes do SED, especialmente Stoph e Ulbricht, que insistiam
no pleno reconhecimento da soberania como condição primeira para qualquer acordo entre as
grandes potências, o que, por certo, incomodava a superpotência comunista que precisa cada
vez mais consolidar boas relações com a RFA diante das mudanças em curso no sistema
internacional 397 . Por isso, pouco tempo depois Brejenev articulou a destituição de Walter
Ulbricht do cargo de primeiro secretário do SED, substituindo-o por Erick Honecker, “homem
totalmente submisso a Moscou” (KITCHEN, 2013, p. 488).
No encaminhamento da desobstrução das barreiras à sua política para o Leste, Willy
Brandt assina em dezembro de 1970 um acordo com a Polônia reconhecendo as fronteiras
sobre a linha Oder-Neisse, e com isso renunciava oficialmente territórios perdidos pela
Alemanha após a Segunda Guerra. No ano seguinte, no dia 3 de setembro, na cidade de
Berlim, EUA, URSS, Inglaterra e França assinaram o Acordo das Quatro Potências (FourPower Agreement), que previa a regulamentação do trânsito e da circulação das pessoas sobre
a cidade dividida – o acordo estabelecia a garantia da passagem sem bloqueios entre a
Alemanha Ocidental e a parte oeste de Berlim em troca da manutenção do status de Berlim
Ocidental como parte não integrante da República Federal. Todos esses entendimentos, assim

397 Segundo Moniz Bandeira (2009, p. 129), Walter Ulbricht colocava, deste modo, os interesses da RDA acima
das conveniências políticas da URSS, o que não seria tolerado pela superpotência interessada como estava no
processo da detente.
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como a substituição de Ulbricht por Honeceker, abriu caminho para a regularização das
relações interalemãs quando da assinatura do Tratado Básico em 21 de dezembro de 1972398.
Este estabeleceu relações entre República Democrática Alemã e a República Federal da
Alemanha a partir da troca de representações oficiais, mas não embaixadas, e foi baseado na
ideia de que não eram dois países estrangeiros, mas dois Estados de uma mesma nação, a
Alemanha (BANDEIRA, 2000, p.139). O tratado encerrava mais de 20 anos de hostilidades
trazendo o reconhecimento mútuo dos dois Estados e de suas fronteiras. Ao não reconhecer a
RDA como uma outra nação, Brandt desejou evitar que a situação cristalizasse a existência de
dois Estados distintos e separados, e “que o ingresso de ambos na ONU, bem como em outros
organismos internacionais, não prejulgasse nem prejudicasse o encaminhamento de ulteriores
negociações visando a reunificação” (BANDEIRA, 2011, p. 245-246) – e a questão da
nacionalidade continuou sendo até o final da divisão o principal ponto de atrito nas relações
interalemãs. O Tratado Básico revogou oficialmente a doutrina Hallstein e com isso países de
todas as regiões e continentes puderam estabelecer relações diplomáticas oficiais com a
Alemanha comunista sem prejuízos em seus relacionamentos com a Alemanha capitalista.
A diplomacia brasileira observava atentamente os acontecimentos internacionais em
torno das negociações a envolver as questões alemãs. O consulado brasileiro em Berlim
Ocidental cumpria a missão de manter o Ministério das Relações Exteriores bem informado
para que este pudesse sustentar qualquer decisão a ser tomada. Também os jornais passaram a
noticiar cotidianamente o desenvolvimento das relações internacionais a partir da presença,
agora aceita, desse novo ator. A imagem descrita pelas notas dos jornais e pelos telegramas
diplomáticos era de um verdadeiro “boom de reconhecimento”: até novembro de 1972, a
Alemanha Oriental era reconhecida por apenas 33 países, e no curso da assinatura do Tratado
Básico, 21 países acabaram por reconhecer a RDA apenas em dezembro de 1972, incluindo
alguns Estados europeus de economia desenvolvida como a Suíça (o primeiro deles), Áustria,
Bélgica e Austrália399. Também interessava à diplomacia brasileira os passos das potências, e
os EUA, por exemplo, adotaram a posição de reconhecer a RDA apenas depois que Tratado
Básico fosse ratificado pelo Bundestag alemão, processo demorado visto as grandes
divergências políticas entre o SPD e CDU. As negociações entre os dois países começaram no

398 É preciso afirmar que o encaminhamento da Ostpolitik, bem como a assinatura dos acordos que permitiram
o estabelecimento das relações entre as duas Alemanhas, sofrera forte oposição dentro da Alemanha Ocidental.
Apesar do apoio externo das grandes potências, e do Prêmio Nobel da Paz recebido por Brandt em 1971, setores
mais conservadores ligados ao CDU e CSU não apenas se opuseram a ele, como também tentaram boicota-lo.
Sobre isso, ver KITCHEN (2013, p. 516-522).
399 AHMRE, Brasília, 7/01/1973, 920(F33)(00).
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dia 09 de agosto de 1973 e para setembro foram previstos os encontros mais substantivos400.
No caso da França e da Inglaterra, além de outros países da Europa ocidental, o
reconhecimento veio logo nos primeiros meses de 1973, e em março já chegavam os
primeiros embaixadores ocidentais em Berlim Oriental, vindos da Suíça e da Suécia. Como
observou Fernando Buarque, cônsul brasileiro na embaixada de Berlim Ocidental, “está em
pleno desenvolvimento o processo de abertura das novas missões em Berlim Oriental”401.
Esse boom acarretou uma série de transtornos que futuramente o Brasil também teria
que enfrentar. Como em março de 1973 a República Democrática Alemã mantinha relações
diplomáticas já com mais de 80 países, o primeiro dos problemas era o grande número de
embaixadores demandado que RDA precisaria para locar em suas missões no estrangeiro; a
segunda grande dificuldade foi acomodar todo esse pessoal das embaixadas em Berlim
Oriental visto que a cidade possuía poucas instalações, e muitas das existentes eram
inadequadas para uso requerido402. Muitas embaixadas passaram a funcionar em hotéis ou em
escritórios provisórios, caso da Bélgica, Itália, Suíça, Áustria e Suécia 403. Independentemente
dos problemas a ser enfrentados, a normalização das relações interalemãs permitiu que a
República Democrática Alemã adotasse uma política externa de tom mais realista e
pragmático, já que agora mantinha, ou buscaria manter, relações diplomáticas com a maioria
dos países do mundo, além de buscar também o ingresso nos principais organismos
internacionais. Em dezembro de 1972 a Unesco já tinha admitido a RDA em suas fileiras, mas
a entrada definitiva das duas Alemanhas na Organização das Nações Unidos só ocorreu em 18
de setembro de 1973.
No Brasil essa questão começou a ganhar de modo mais substancioso as manchetes
dos jornais em fevereiro de 1973. Em uma declaração à imprensa, no dia 06 daquele mês, um
diplomata teria afirmado que o reconhecimento da RDA não estava na pauta do Itamaraty,
mas reconhecia que diante do curso dos acontecimentos era uma questão de tempo até que
isso ocorresse404. “Não é intenção do Brasil isolar-se”, declarou o chanceler brasileiro poucos
dias depois, e de fato, no dia 14 Gibson Barbosa distribuiu uma nota à imprensa afirmando
que
400 AHMRE, Brasília, 13/08/1973, DE-II/900 (F33)(00). A França e a Inglaterra reconheceram a RDA em
09/02/1973, e que foi visto como um passo importante diante do papel central dessas duas potências no imediato
pós-guerra como Estados vencedores e ocupantes do território alemão. Ver Paris e Londres já reconhecem o
regime da RDA, O Estado de São Paulo, 10/02/1973, p. 5.
401 AHMRE, Brasília, 26/03/1973, DOR/920 (F33)(00).
402 AHMRE, Brasília, 27/04/1973, DE-II/confirmar.
403 AHMRE, Brasília, 26/03/1973, DOR/920 (F33)(00).
404 Brasil nega novas relações, O Estado de São Paulo, 06/02/1973, p. 18.
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o governo da República Democrática Alemã manifestou o desejo de estabelecer
relações diplomáticas com o governo brasileiro. Em resposta, o governo brasileiro
expressou concordância e a disposição de prosseguir gestos nesse sentido405.

Todavia, essa questão já era discutida pelo Ministério das Relações Exteriores desde, pelo
menos, o dia 07 de janeiro, quando Otto Winzer, Presidente do Conselho de Ministros da
RDA, enviou uma carta a Barbosa formalizando o pedido para a oficialização das relações e
para a troca de embaixadas entre os dois países406, mas as autoridades brasileiras decidiram
inicialmente observar o desenrolar da história. De qualquer modo, segundo os diplomatas que
atuavam na área da Europa Oriental, não havia grandes dificuldades técnicas para que isso
ocorresse no menor espaço de tempo possível, e os possíveis impedimentos políticos, como o
combate ao comunismo internacional e o compromisso brasileiro com Bonn, foram dispersos
com a detente e com a assinatura do Tratado Básico entre as duas Alemanhas em 1972407.
Além do mais, a Diplomacia do Interesse Nacional que já tinha feito um empreitada de
reconhecimento no Oriente Médio não perderia a oportunidade de fortalecer ainda mais o seu
sistema bilateral de parcerias, tão importante para a afirmação do Brasil como potência
emergente.
As questões comerciais falavam alto. Em entrevistas, os diplomatas lembravam que a
RDA fornecia equipamentos sofisticados para as universidades, hospitais e centros de
pesquisa brasileiros, que equipamentos e maquinários fabricados na parte oriental da
Alemanha eram amplamente utilizados em várias fábricas, portos, aeroportos, ferrovias, no
campo em todo o Brasil. Além disso, viam que a oficialização das relações Brasil/RDA
poderia ensejar um intercâmbio ainda mais intenso e diversificado a transformar a Alemanha
Oriental no país de maior expressão para o Brasil dentre todos da Europa Oriental. Segundo
diplomatas entrevistados pela imprensa brasileira, as possibilidades de incremento do
intercâmbio comercial dentro de um mercado com grandes potencialidades e de relativa
tradição de comércio com o Brasil, foram os fatores determinantes da pronta aceitação por
parte do Brasil da proposta alemã408.
Em junho, o cônsul brasileiro de Berlim Ocidental, Fernando Buarque Franco Neto, e
o vice-cônsul, Severino Ramos Guedes, foram nomeados e autorizados a estabelecer os
contatos e as conversações com as autoridades germano-orientais a fim de esclarecer questões
405 Brasil já começa os contatos com Pankow, O Estado de São Paulo, 15/02/1973, p. 19.
406 AHMRE, Brasília, Berlim, 07/01/1973, 920 (F33)(00).
407 Brasil já começa os contatos com Pankow, O Estado de São Paulo, 15/02/1973, p. 19.
408 Brasil já começa os contatos com Pankow, O Estado de São Paulo, 15/02/1973, p. 19.
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de ordem prática relativas à instalação dos serviços diplomáticos em Berlim Oriental 409 .
Depois de muitas discussões e esclarecimentos, em outubro, então, o reconhecimento oficial
veio: no dia 22 após troca de notas entre o Mario Gibson Barbosa e Dieter Kulitzka 410 ,
embaixador alemão oriental em missão especial:
Por troca de notas em 22 de outubro de 1973, de idêntico teor, foi concluído em
Brasília, pelos senhores Mário Gibson Barbosa, ministro de Estado das relações
exteriores do Brasil, e Dieter Kulitzka, embaixador em missão especial do governo
da República Democrática Alemã, um acordo sobre o estabelecimento das relações
411
diplomáticas do Brasil com a República Democrática Alemã .

Com o ato, o Brasil tornava-se o nonagésimo oitavo país do mundo a reconhecer
oficialmente a República Democrática Alemã. O protocolo de assinatura foi simples e foram
autorizadas as fotografias e as filmagens. O decreto presidencial nº 73.041 criando a
embaixada brasileira em Berlim Oriental fora assinado em 30 de outubro 412 . Apesar de
simples, o ato trouxe bastante otimismo. Em entrevista à imprensa brasileira, Kulitzka inseria
o estabelecimento das relações do Brasil com a RDA dentro do quadro bilateral no qual
somava-se o contexto internacional da distensão e da coexistência pacífica. Deste modo, a
tendência era um aprofundamento do intercâmbio comercial e, no que se referia às profundas
diferenças ideológicas, deveria prevalecer o respeito a soberania e autonomia de cada Estado
o que, além de tudo, contribuiria para a preservação da paz no sistema internacional 413. O
nome escolhido para embaixador brasileiro em Berlim Oriental foi o de Carlos Jacyntho de
Barros que, depois de ter seu nome aceito pelo governo da Alemanha Oriental e pelo Senado
brasileiro, fora designado pelo presidente Médici “Embaixador do Brasil junto à República
Democrática Alemã”414. Para ocupar a embaixada alemã em Brasília o nome escolhido foi
Günther Severin, que permaneceu como embaixador alemão no Brasil até 1983.
O processo acima descrito deve ser entendido como um movimento importante da
diplomacia brasileira, ainda que levado em grande parte pela onda dos acontecimentos
internacionais. A troca de embaixadas trouxe uma dinâmica nova e diferente nas relações
409 AHMRE, Brasília, 27/06/1973, DEU/921.0 (B46)(F33).
410 AHMRE, Brasília,
22/10/1973,
DE-II/01/920 (B46)(F33). Disponível
on line
em
http://daimre.serpro.gov.br/atosinternacionais/bilaterais/1973/b_65, acesso dia 19/01/2015.
411 Diário Oficial da União, Seção 01, 31/10/1973, pg. 16.
412 Ver on line http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=97680&norma=121890,
acesso dia 13/12/2015.
413 Pankow já prevê o entendimento fundado na paz, O Estado de São Paulo, 24/10/1973, p. 15.
414 Diário Oficial da União, 05/12/1973, seção I, parte I, p. 3. Contudo, vale ressaltar que um dos primeiros
nomes a ser cogitado foi do embaixador Mário Calábria. Diplomata de longa carreira, tinha vasta experiência em
muitas missões dentro da Alemanha Ocidental. Mário Calábria viria a substituir Jacyntho Barros em 1978.
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Brasil/RDA, pois, então, puderam ser assinados protocolos, acordos e tratados, além do que,
visitas oficiais e comissões mistas, tão importantes para o movimento a favor da
diversificação do intercâmbio comercial, puderam ocorrer. Entretanto, o ato não pode ser
descrito como uma inovação diplomática. Vale lembrar que o Brasil estabelecera
relacionamentos oficias com as nações da Europa socialista em 1961, e só não o tinha feito
com a RDA em consequência dos constrangimentos externos advindos, especialmente, da
doutrina Hasllstein415. Outro ponto: ainda que seja certo o fato de que a troca de embaixadas
foi o grande acontecimento a respeito das relações Brasil/RDA durante o governo Médici, o
ato não redundou na determinação de um novo paradigma no relacionamento entre os dois
países, isso porque o foco manteve-se nas relações comerciais, com a diferença que agora um
acordo de comércio e pagamento, aos moldes daqueles firmados com outros países da região,
poderia ser assinado – o que, de fato, aconteceu logo no ano seguinte.
Alguns meses antes do Brasil reconhecer oficialmente a República Democrática
Alemã, em junho de 1973, o nome do general Ernesto Geisel era anunciado oficialmente pela
Arena como candidato a sucessão de Médici. A situação política e econômica, tanto
doméstica quanto internacional, que enfrentaria o novo presidente seria bastante diferente
daquele enfrentada por Médici em seu início de mandato, pois na passagem de 1973 para
1974 os limites do “Milagre Brasileiro” já eram bastante visíveis. A violenta concentração de
renda, resultado da política de arrocho salarial, criava uma sociedade cada vez mais desigual e
injusta. “O Brasil vai bem, mas o povo vai mal”, frase atribuída a Médici, expressava bem a
situação social engendrada pela política do crescimento a qualquer custo. Somado a isso, a
crise externa advinda do fim do sistema de Bretton Woods em 1971, do aumento do preço do
petróleo pelos países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) em 1973 e
pelo aumento do preço dos alimentos naquele início dos anos 1970, foram fatores que
colocavam em risco o modelo de desenvolvimento nacional adotado pelo regime militar, e
pelo governo Médici em particular. Também, cada vez mais as torturas e as violentas
perseguições políticas da ditadura brasileira tornavam-se alvo de críticas em várias partes do
mundo, e mostravam-se cada vez mais incoerentes diante do contexto de distensão
internacional e da derrota da luta armada e dos grupos guerrilheiros no Brasil.

415 Deste modo, discordamos de Fernando Barreto quanto este afirma que o estabelecimento de relações com a
República Democrática Alemã “se constituiria outra posição do regime militar de manter relações com países
comunistas” (BARRETO, 2014, p.10).
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Relações em Tempos de Crise
Ernesto Geisel foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral em 15 de janeiro de 1974
com 400 votos ante os 76 dados ao candidato da oposição Ulisses Guimarães. Empossado do
cargo de presidente do Brasil no dia 15 de março, Geisel nomeou Azeredo da Silveira, Mario
Henrique Simonsen e João Paulo dos Reis Velloso como ministros das Relações Exteriores,
da Fazenda e do Planejamento, respectivamente416. O governo que então se iniciava ficaria
marcado por uma série de inflexões, tanto na política doméstica quanto na internacional,
ensejadas por um contexto interno conturbado pelos constantes conflitos travados dentro do
corpo das Forças Armadas e, externamente, por um cenário marcado, de um lado, por uma
profunda crise econômica advinda do fim do sistema de Bretton Woods e do aumento
vertiginoso do preço do petróleo, e de outro, pela abertura de novos espaços políticos
internacionais decorrentes da detente, da ascensão de novas potências econômicas e da
ampliação do sistema internacional resultado do processo de descolonização. Todas essas
questões influíram diretamente na formulação e na implementação de uma política externa
fortemente marcada pelo universalismo, pelo pragmatismo e por uma linha autonomista de
atuação a consolidar, agora, o paradigma da autonomia há tempos buscado pelo Ministério
das Relações Exteriores.
O governo Geisel foi empossado poucos meses depois do Brasil ter firmado o acordo
para troca de embaixadas com a República Democrática Alemã. O relacionamento entre os
dois países continuou, apesar disso, essencialmente baseado no intercâmbio comercial, ainda
que pudesse ser vislumbrada alguma cooperação política no campo multilateral 417 . De
qualquer modo, o estabelecimento de relações oficiais permitiu que se iniciasse um amplo
debate para a assinatura de um acordo de comércio e pagamento, como aqueles firmados com
os outros países da linha da Cortina de Ferro em anos anteriores, a fim de regulamentar o

416 Como já visto, Reis Velloso fora também ministro do Planejamento de Médici e fora um dos grandes
responsáveis pelo Programa de Ação e Base do Governo e do Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento.
Mário Henrique Simonsen veio substituir o todo poderoso Delfim Neto na pasta da Fazenda. Simonsen,
engenheiro de formação, especializou-se em engenharia econômica e atuou como professor e consultor em várias
instituições privadas e públicas. Mais sobre Simonsen ver http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbetebiografico/simonsen-mario-henrique, acesso dia 17/12/2015. Azeredo da Silveria, por sua vez, foi diplomata de
carreira tendo participado por várias vezes da delação brasileira junto a CEPAL nos anos 1950. Como cônsul
passou por várias missões importantes. Em 1964 foi promovido a ministro de primeira classe e, ao longo da
década de 1960, chefiou diversas delegações brasileiras junto aos diversos órgãos da ONU. Antes de ser
nomeado chanceler por Geisel, foi embaixador em Buenos Aires onde se destacou nas negociações ligadas a
construção
da
usina
de
Itaipu.
Mais
sobre
Azeredo
da
Silveira,
ver
em
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/antonio-francisco-azeredo-da-silveira, acesso dia
17/12/2015.
417 “Alemão oriental acha cooperação política possível”, O Estado de São Paulo, 06/03/1979.
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comércio e encaminhar a realização de comissões mistas, que tinham por objetivo principal
estudar meios e propor alternativas para melhor desenvolver o relacionamento bilateral. O
acordo foi assinado em novembro de 1975, e com ele vieram excelentes expectativas sobre a
possibilidade de expansão do intercâmbio comercial, acreditando-se, inclusive, que a
Alemanha Oriental poderia se tornar o país mais importante para o Brasil dentre aqueles da
Europa socialista. Contudo, tais expectativas não se realizaram e, mesmo dentro do bloco
soviético, a participação da RDA no comércio brasileiro perdera espaço. As explicações para
tanto devem ser buscadas mais na própria dinâmica do relacionamento bilateral do Brasil com
a Alemanha Oriental do que na reorientação da política externa brasileira dos anos Geisel,
visto que este fora um contexto onde se tentou, por algumas maneiras, imprimir uma nova
ênfase e significado no relacionamento do Brasil com os países comunistas.
O Pragmatismo Responsável e Ecumênico, nome pelo qual ficou conhecida a
diplomacia de Geisel e Silveira, trouxe uma série de inovações para o campo das relações
exteriores brasileiras. Entretanto, como pontuou Paulo Fagundes Vizentini, ele não partiu da
estaca zero, e nem pode ser visto como uma ruptura profunda com os governos anteriores
(VISENTINI, 2004, p. 197). Pelo contrário, contou e recebeu influência de experiências
pretéritas, como a Política Externa Independente, Diplomacia da Prosperidade e, mesmo, a
Diplomacia do Interesse Nacional de Médici que, segundo Lohbauer, (1999, p. 55), fora
continuada e intensificada pelo pragmatismo responsável de Geisel. O objetivo declarado de
mobilizar a política externa a favor do desenvolvimento e da autonomia continuava sendo o
elo de ligação entre as diferentes posturas internacionais adotadas pela política externa de
sucessivos governos brasileiros, todavia, a dupla Geisel/Azeredo

418

procurou inovar

consolidando posturas e atitudes anteriormente apenas insinuadas, ou ainda mesmo,
menosprezadas.
A novidade recaia, justamente, no aprofundamento da universalização e diversificação
das relações internacionais brasileiras sem se prender às questões ideológicas, abrindo, sem
preconceitos, novas portas e espaços de atuação capazes de fornecer alternativas aos
tradicionais centros de poder, e, com isso, garantir uma inserção mais independente e
politicamente diversificada – derrubavam-se as últimas barreiras ainda impostas pelas

418 O entrosamento entre o Geisel e seu chanceler, bem como a maior concentração do processo de tomadas de
decisão em relação à política exterior pelo presidente e, pelo Itamaraty, que gozava de certa autonomia para
formulação de linhas mestras, em detrimento de outros órgãos da ditadura, foram pontos que contribuíram para a
formulação e implementação do Pragmatismo Responsável e Ecumênico. Sobre isso ver SPEKTOR (2004) e
SARAIVA (1990) e GONÇALVES; MIYAMOTO (1993).
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fronteiras ideológicas419. Deste modo, bem como afirmou Henrique Altemani de Oliveira, a
política externa brasileira do governo Geisel pode ser caracterizada “pelo esforço contínuo de
implementar um projeto de inserção internacional de corte autonomista”, cujo resultado foi a
universalização dos contatos internacionais, que deve ser “entendida como a multiplicação de
parcerias, ao mesmo tempo em que propicia a diminuição da pressão hegemônica”
(OLIVEIRA, 2005, p. 152). Então, para além da multiplicação de parcerias, a afirmação da
independência pressupunha, também, um maior afastamento em relação ao centro
hegemônico em torno do qual o Brasil girou ao longo de grande parte do século XX, os
Estados Unidos. Além disso, o pragmatismo responsável permitiu que se ultrapassasse a
dimensão típica da barganha de outros governos, e conduziu a diplomacia brasileira à uma
real mundialização que permitiu que fossem introduzidas mudanças de caráter qualitativo em
suas relações com as diferentes partes, regiões e blocos de todo o mundo (VIZENTINI, 1999,
p. 149), nas quais devemos incluir especialmente o relacionamento com os Estados Unidos,
com os países europeus (a “vertente europeia”), africanos, árabes e, ainda, com algumas
nações socialistas do Leste da Europa420.
Azeredo da Silveira, em aula magna ministrada na Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Pernambuco no dia 4 de março de 1975, explicou os princípios
básicos do Pragmatismo Responsável e Ecumênico. Nas palavras do chanceler, a política
externa brasileira é pragmática “porque se opõe ao apriorismo e ao idealismo verbal”, e
porque “funda-se na apuração realista dos fatos” sempre a buscar a consecução dos objetivos
nacionais tendo em vista, primordialmente, os ganhos materiais, e “não a coerência formal”. É
também responsável, pois agrega a ideia do pragmatismo “uma visão do Brasil do futuro” e,
dentro de um quadro internacional mutável, “Ignorar a imagem do Brasil possível de amanhã,
não saber antecipar as possibilidades que surjam para sua construção, é faltar a
responsabilidade que nos incumbe”. Por fim, o ecumenismo, fator de destaque na
aproximação e no relacionamento do Brasil com os países socialistas bem como com os

419 Segundo Miriam Gomes Saraiva, durante o governo Geisel houve a “superação quase que completa da ideia
de fronteiras ideológicas” (1990, p. 98), tese também compartilhada por William Gonçalves e Shiguenoli
Miyamoto, para quem o pragmatismo ecumênico inaugurou um novo período da política externa do regime
militar, marcada pelo “rompimento com a ideologia das fronteiras ideológicas” (1993, p. 243). Para Letícia
Pinheiro, “embora desde o final da década de 1960 o Brasil já caminhasse em direção à redefinição da política
externa implementada após o golpe, foi só durante o governo Geisel que o Globalismo retornaria como o
paradigma da política externa brasileira” (2004, p. 44).
420 “A novidade do pragmatismo encontra-se, acima de tudo, no tratamento dos vínculos com os principais
relacionamentos do país. É possível detectar transformações importantes em todas as áreas relevantes da agenda
externa: no relacionamento com os EUA, com a Bacia do Prata, com os países andinos, com a Europa, a África,
o Oriente Médio, a China e o Japão” (SPEKTOR, 2004, p 196-197).
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países africanos e asiáticos, relaciona-se à própria história e tradição diplomática brasileira
que sempre tendeu ao universalismo. Nas palavras do chanceler,
Através da nossa História, temos sido um povo aberto ao convívio franco com outras
nações, sem estéreis desconfianças com relação a elas e sem qualquer ambição de
predomínio. Para nós, brasileiros, a igualdade jurídica dos Estados não é apenas um
conceito jurídico abstrato, mas sim uma noção positiva que nos vem naturalmente,
mesclada com genuíno sentimento de respeito e de fraternidade internacional. Por
essa razão, é natural que nos sintamos predispostos ao convívio universal421.

Como dito anteriormente, esta nova postura da diplomacia brasileira é resultado da
conjunção de uma série de fatores colocados tanto pela política doméstica quanto pelas
questões internacionais. Internamente, a eleição de Geisel representou o retorno ao poder dos
“castelistas”, grupo político ligado a Escola Superior de Guerra e a Golbery do Couto e Silva,
afastando do controle político a linha dura que assumira em 1967. Uma vez no poder, um dos
principais projetos políticos de Geisel e Golbery, nomeado pelo presidente Chefe da Casa
Civil, foi o encaminhamento do processo de abertura política tendo em vista a futura
devolução do poder para os civis 422 .

A “distensão”, como ficou conhecida à época,

pressupunha uma abertura que fosse “lenta, gradual e segura”, portanto, deveria seguir os
passos ditados pela própria ditadura a se dar de modo gradativo e sem fortes impactos na cena
política e nos fundamentos sociais estabelecidos pelo regime iniciado em 1964. Apesar disso,
setores mais conservadores das Forças Armadas, em especial a linha dura, se opuseram a ela
de modo veemente e tentaram de vários modos boicotar o processo posto em marcha por

421 Ministério das relações Exteriores. Resenha de Política Exterior do Brasil, n. 4, 1975, p. 39-40.
422 Frise-se que não se falava em democracia, mas antes, em “abertura” ou “distensão”. Esta consistiu-se na
adoção de uma série de medidas liberalizantes como o fim da censura a imprensa, a redução do poder e da
independência dos órgãos repressivos do regime, a anistia a exilados políticos, a elaboração de uma nova lei
eleitoral e a extinção do Ato Institucional nº 5, o que veio apenas no final de 1978 com a Emenda Constitucional
nº 11. Os motivos que levaram Geisel e Golbery a decisão de promover a lenta abertura do regime são vários e
bastante discutidos pela historiografia. Sobre isso ver NAPOLITANO (2014, p. 229-245; 1998, p. 52-54),
FAUSTO (2001, p. 488-494), VIEIRA (2014, p. 86-101) e HABERT (1992, p. 40-69). Por ora, vale argumentar
que a abertura, mais do que um projeto, tornava-se cada vez mais uma necessidade frente ao claro desgaste do
regime. As eleições de 1974 refletiam nitidamente essa situação, visto a votação expressiva que receberam os
candidatos do Movimento Democrático Brasileiro: para a Câmara dos Deputados ficaram com 48% dos votos, e
no Senado 59% - mas não atingiram a maioria, pois apenas uma parte do Senado foi renovada em 1974
(FAUSTO, 2001, p. 491). Além disso, as dificuldades em se manter o “milagre brasileiro” e a crise econômica
que se aprofundava ao longo da década de 1970 ensejaram uma piora significativa das condições de vida dos
trabalhadores e da classe média brasileira, o que significava a perda de um dos pilares de legitimação do regime
militar. A insatisfação crescia, e cada vez mais cresciam também movimentos a favor de reformas democráticas,
ou pela melhora das condições de vida, levados adiante por grupos como a UNE, a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), associações de bairros e os sindicatos,
destaque para o sindicato dos metalúrgicos do ABC paulista. Diante desse quadro, a abertura servia como uma
espécie de descompressão política a evitar a radicalização e a explosão social (VIZENTINI, 2008, p. 48), assim
como, ao ganhar grande espaço no debate público, contribuía para desviar as atenções dos problemas
econômicos que se acumulavam ano após ano.
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Geisel e Golbery423. Diante dos vários conflitos travados dentro do campo militar, por certo
sempre atrás das cortinas, a abertura serviu como um importante mecanismo utilizado pelo
presidente para impor um maior controle sobre a linha dura e sobre os órgãos de repressão,
que ainda agiam com ampla autonomia, e com isso reestabelecer a hierarquia militar e
promover o retorno dos militares aos quartéis (NAPOLITANO, 2014, p. 234-235).
Em muitos sentidos, o Pragmatismo Responsável e Ecumênico pode ser visto também
como um instrumento utilizado pelo novo governo para encaminhar o processo de abertura e
distensão do regime. Voltada não apenas para a reconfiguração da inserção internacional do
país, a diplomacia de Geisel e Azeredo teve importantes reflexos na política doméstica, pois,
ao mesmo tempo em que contribuiu para que o presidente passasse a exercer um maior
controle sobre grupos políticos rivais, também permitiu que o governo conquistasse o apoio
da opinião pública nacional. Assim, segundo Matias Spektor (2004, p. 211-213), a política
externa fora usada pelo governo Geisel de três formas principais para influenciar a política
doméstica: 1) o presidente utilizou a concentração do processo decisório da política externa
para fortalecer seu controle pessoal sobre a linha dura, pois impondo sua agenda em termos de
política internacional acabava fortalecendo seu projeto político com um todo; 2) se apoiando
no relaxamento da censura a imprensa, Geisel fazia de suas viagens ao estrangeiro e,
consequentemente, sua diplomacia, assunto dos mais debatidos dentre os temas de sua política
governamental, desviando, deste modo, a atenção de outros temas mais cabeludos como a
crise econômica, ou ainda as constantes denuncias de abusos e torturas ainda amplamente
praticadas424; 3) transformou a política externa em elemento gerador de consenso interno, pois
ao mostrar vigor no trato com os EUA e assumir um discurso nacionalista frente aos
problemas econômicos internacionais, conquistava apoio em todos os setores da sociedade e
do espectro político.
A situação econômica que Geisel teve que enfrentar era bastante diferente daquela de
Médici, ou mesmo da de Costa e Silva e Castelo Branco. O sistema monetário internacional
definido em Bretton Woods em 1944 fora a bancarrota. A decisão unilateral do governo
423 O uso do aparato repressivo, ainda controlado pela linha dura, para empreender prisões, torturas e
assassinatos (como o caso Herzog e Manoel Filho), atos terroristas com ataques a bomba (do qual o mais famoso
foi no Rio Centro no início dos anos 1980), sequestros, ameaças, ou mesmo, tentativas de golpe de Estado são
alguns exemplos.
424 No caso das relações do Brasil com os países socialistas foram constantes as notícias e as análises feitas pela
imprensa. O relaxamento da censura permitiu, inclusive, que os setores mais conservadores da sociedade
brasileira e contrários a maior aproximação do Brasil com os países socialistas, ou mesmo africanos e asiáticos,
fizessem severas críticas ao Pragmatismo Responsável Ecumênico e ao chanceler Azeredo da Silveira. Críticos
ou não, o ponto era que a movimentação internacional brasileira gerava grandes debates e discussões.
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Nixon em agosto 1971 em acabar com a conversibilidade do dólar em ouro, as
desvalorizações do dólar ocorridas em 1971 e 1973, mais a adoção do regime de câmbio
flutuante a partir de 1976, geraram incertezas e imprevisibilidades na economia mundial a
resultar, entre outros, num forte desequilíbrio no comércio e no sistema financeiro e
monetário internacional425. Além disso, a Guerra do Yom Kippur, travada entre Israel e os
países árabes em 1973, resultou no que ficou conhecido como o primeiro choque do petróleo.
Ao longo da década de 1960 e início dos anos 1970, as nações ligadas a Organização dos
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) passaram a usar cada vez mais o petróleo como um
instrumento de barganha política. Assim, com a eclosão da guerra em 1973 os países árabes,
grande maioria dentro da organização, com o objetivo de endurecer suas posições frente a
Israel e às potências ocidentais elevaram drasticamente o preço do petróleo – o barril antes
comercializado algo em torno de U$ 2,00 entre 1971 e outubro de 1973 passou a custar U$
12,00 em janeiro de 1974 (MILZA; BERSTEIN, 2007, p 14).
As consequências foram severas, pois a maioria dos países desenvolvidos e em
processo de desenvolvimento dependia da energia gerada pelo petróleo, algo em torno de 50%
a 75% da energia do mundo industrial era suprida por este produto, e como havia poucos
substitutos para o óleo e não existiam muitos grandes produtores fora da OPEP continuaram
consumindo a commodity (FRIEDEN, 2008, p. 389). Todavia, produzir ficou muito mais caro
e a consequência imediata foi a elevação generalizada dos preços a redundar em uma inflação
que acometeu o mundo todo ao longo dos anos 1970. O valor exorbitante do barril incidiu
também na queda da atividade econômica dos países industrializados, pois estes se viam
obrigados ou diminuir a importação do petróleo ou arcar com os altos preços, desviando,
assim, recursos de possíveis outros investimentos, e o resultado nos dois casos fora a queda da
produtividade industrial e da capacidade de investimento dos Estados e da iniciativa privada.
Com isso, as economias das nações desenvolvidas entraram em um período de estagnação
marcado por um baixo crescimento econômico, o que resultou também na elevação da taxa de

425 Segundo Jeffry Frieden (2008, p. 368) a ordem monetária de Bretton Woods foi a colapso por questões
políticas, e não técnicas. A decisão de Nixon e do Federal Reserve, devem ser lidas dentro do contexto
internacional dos anos 1970, cenário esse onde os EUA perdiam espaço econômico e político frente a ascensão
de outras potências econômicas, como a RFA e o Japão, a expansão geopolítica soviética, especialmente sobre a
África e Ásia, e afundavam-se numa grave crise decorrente dos problemas gerados pela Guerra do Vietnam.
Deste modo, segundo o economista estadunidense, “O governo norte-americano simplesmente não estava
disposto a encolher sua economia por causa das obrigações cambiais exigidas pela ordem de Bretton Woods e,
portanto, optou pelo fim do sistema” (FRIEDEN, 2008, p. 368). Mais sobre isso, ver FRIEDEN (2008, p. 361368), MILZA; BERSTEIN (2007, p. 10-29) e VAÏSSE (2013, p. 155-165).
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desemprego a níveis não vistos desde o período pós-guerra 426 . A recessão no mundo
desenvolvido afetaria de diferentes modos os países em desenvolvimento.
Para o Brasil o impacto desta crise foi profundo e colocava em risco não apenas as
contas externas do governo e os fundamentos do “Milagre Brasileiro”, mas o próprio modelo
de desenvolvimento adotado pelo país. O alto preço do petróleo encarecia substancialmente os
custos do processo de industrialização e das importações brasileiras, o que trazia sérios
problemas para manutenção dos altos índices de crescimento e dos projetos de
desenvolvimento. Além disso, a estagnação das economias desenvolvidas afetara o Brasil de
duas maneiras em especial, primeiro porque reduziu a capacidade das empresas e dos Estados
em expandir seus investimentos diretos no estrangeiro, depois, porque gerou uma redução da
demanda internacional por matérias-primas o que acarretou na queda do preço das mesmas
(VISENTINI, 2004, p. 198-199). A tudo isso, some-se ainda o acúmulo de grandes déficits na
balança comercial brasileira resultado da queda dos valores das exportações brasileiras e do
aumento dos valores e do volume das importações. Diante de um quadro como esse, para
manter o projeto de construção de um país autônomo e potência, o governo Geisel precisava
buscar novos caminhos e alternativas que mantivessem, de um lado, o ritmo acelerado do
crescimento, e de outro, completasse o projeto de industrialização e desenvolvimento
nacional.
O Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) deve ser visto, também,
como uma resposta do governo Geisel às demandas impostas por este novo cenário. Lançado
em setembro de 1974, o II PND mais do que desenhar uma estratégia defensiva buscou
enfrentar a crise por meio de “uma fuga para frente”, pois, baseado no diagnóstico de que ela
seria breve e passageira, assumiu o risco de aumentar provisoriamente os déficits comerciais e
a dívida externa com objetivo de construir e consolidar uma estrutura industrial avançada, a
permitir superar conjuntamente a crise e o subdesenvolvimento nacional (VÁRIOS
AUTORES, 2000, p. 122). Dentro das perspectivas dos operadores das políticas de
desenvolvimento era preciso manter as altas taxas de crescimento e os níveis de investimento
industrial para que o Brasil “saltasse a frente”, e, deste modo, com o plano mirava-se a
autossuficiência em relação aos insumos básicos e à necessidade de fortalecimento da
426 O termo “estagflação” é utilizado com frequência para caracterizar a crise econômica da década de 1970. A
palavra resulta da união dos termos inflação e estagnação para se referir a um contexto marcado por uma
inflação descontrolada somada a um período de baixo crescimento econômico com elevação da taxa do
desemprego. Os motivos e as consequências dessa crise foram discutidos em HOBSBAWN (1995, p, 393-421),
FRIEDEN (2008, p. 387-416), MILZA; BERSTEIN (2007, p. 10-29) e VAÏSSE, 2013, p. 156-162). Sobre as
consequências da crise especificamente sobre a Europa ver JUDT (2008, p. 457-486).
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capacidade tecnológica e cientifica buscando, com isso, eliminar os principais pontos de
estrangulamento e dependência da economia brasileira. Assim, a prioridade estabelecida
recaia, justamente, sobre aqueles setores dos quais o Brasil era mais dependente do exterior,
qual seja, o setor energético, siderúrgico, petroquímico e de bens de capital.
Para dar andamento ao programa, o Estado, principalmente por meio de suas empresas
públicas, assumia a maior parte da responsabilidade pelo projeto. Estatais como a Petrobrás,
Siderbrás, Eletrobrás, Vale do Rio Doce, entre outras, foram mobilizadas a investir e financiar
os grandes projetos de construção de usinas hidrelétricas, nucleares, termoelétricas, também
projetos de desenvolvimento de fontes alternativas de combustível como o álcool e a
intensificação da capacidade tecnológica e científica do país em áreas como a petroquímica,
nuclear e informática, demandas que exigiam fortemente a cooperação internacional. O
financiamento para tanto seria buscado no exterior por meio de empréstimos, e como havia
uma grande liquidez e abundância de capitais oriundos dos petrodólares, o Brasil não
encontrou dificuldades em consegui-los a juros baixos (apesar de flutuantes), que, além de
financiar os grandes projetos industriais, serviam também para cobrir os constantes déficits na
balança comercial e de pagamentos427. Ainda, a fim de buscar um maior equilíbrio na balança
comercial e evitar a evasão de divisas num contexto de grandes dificuldades como aquele, o
governo adotou uma política de desvalorização cambial cujo objetivo era estimular o
escoamento das exportações brasileiras e dificultar a entrada de produtos importados.
A crise dos anos 1970 desnudou a forte dependência e vulnerabilidade externa do
Brasil, assim como escancarou as profundas assimetrias existentes na ordem econômica
internacional, fatos que impactaram negativamente naquela imagem perpetrada por Médici do
país como individualidade histórica. Com isso, ensejaram uma profunda revisão da estratégia
da política exterior. De acordo com William Gonçalves e Shiguenoli Miyamoto (1993, p.
230),
Ao tornar ostensiva nossa debilidade na área energética (...) e nossa impossibilidade
de acesso às engrenagens dos centros decisórios do sistema financeiro internacional
(...), a crise fez com que os estrategistas percebessem não só que ainda era grande a
427 Na balança comercial o déficit acumulado para os anos de 1974 a 1978 foi de US$ -11.413 milhões
(VÁRIOS AUTORES, 2000, p. 124). Para Boris Fausto, a opção pelo crescimento mostrava como era forte a
crença dentro dos círculos dirigentes de que o Brasil estava destinado ao crescimento e à grandeza (2001, p. 495496). De fato, apesar da estagnação econômica na maioria dos países desenvolvidos, o Brasil manteve altas taxas
de crescimento nos anos Geisel – 5,2% em 1975, 10,3% em 1976, 4,9% em 1977, 5% em 1978 e 6,8 em 1979.
Entretanto, a dívida externa que era de US$ 12 bilhões em 1974 saltou para US$ 43 bilhões em 1978 e US$ 60
bilhões em 1980. Sobre o II PND ver ALMEIDA (2004), SILVA (2003), VÁRIOS AUTORES (2000), LUNA;
KLEIN (2014) e FAUSTO (2001, p. 495-498). Sobre o papel do IIPND na formulação da Política Externa
Brasileira ver LESSA (1997) e SARAIVA (1990).
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distância que separava o Brasil dos países ricos, como também que a insistência no
bilateralismo diplomático conduziria a um inevitável isolamento internacional.

Impunha-se, deste modo, a necessidade de se alterar o padrão adotado pelo governo anterior a
favor de uma inserção internacional não apenas “ecumênica e universal”, mas que também
levasse à substituição do individualismo característico da Diplomacia do Interesse Nacional
por uma nova aproximação com o Terceiro Mundo 428 . Assim, desenhou-se uma política
exterior voltada a engordar as fileiras daqueles que defendiam a reestruturação da ordem
econômica internacional, a fim de transformá-la numa ordem mais justa e equitativa, e capaz
de explorar de modo mais amplo as diferentes possibilidades oferecidas pelo mercado
mundial (GONÇALVES; MIYAMOTO, 1993, p. 230).
A maior mobilização do setor externo naqueles anos de crise levou a diplomacia
brasileira não apenas a ampliar seus vínculos com a África, com o Oriente Médio, com Ásia e
com Europa Oriental, mas, também, a reavaliar o tipo de relacionamento estabelecido com os
países dessas regiões. No continente africano, o reconhecimento brasileiro de governos
revolucionários na Guiné-Bissau (1974), em Moçambique e em Angola (1975), neste último
caso tendo sido o primeiro país a reconhecer oficialmente o governo do Movimento Popular
pela Libertação de Angola, se adiantando mesmo ao próprio reconhecimento português,
marcou uma nova postura que, para além dos interesses comerciais, visava alterar a imagem
do país naquele continente antes fortemente vinculada ao colonialismo português e ao
apartheid sul-africano - agora também oficialmente condenado pelo governo brasileiro429. Do
mesmo modo, a condenação de Israel pela ocupação de territórios árabes, o reconhecimento
da Organização para a Libertação da Palestina como representante legítimo do povo palestino
e, não menos importante, a condenação do sionismo como manifestação de racismo, refletem
uma nova estratégia de inserção brasileira no Oriente Médio que redundou, entre outras
coisas, na maior presença do país naqueles mercados. Assim, o Brasil pôde adotar uma
vigorosa política de cooperação técnica/tecnológica e de exportação de manufaturados e

428 Para Miriam Gomes Saraiva, “A sensação de desordem propiciou um clima favorável a busca de uma nova e
mais benéfica inserção internacional do país, e à concentração de esforços no sentido de ampliar sua projeção
externa” (SARAIVA, 1990, p. 96).
429 Segundo Ângelo Vecchio (2004, p. 188), com esta nova postura diante do colonialismo português sobre o
continente africano, o Brasil, maior país de língua portuguesa, se qualificava como uma espécie de porta-voz das
nações recém-emancipadas. Contudo, o estudioso reconhece que este posicionamento trouxe consequências
outras, como o distanciamento em relação à África do Sul e aos EUA que, neste contexto, desenhava uma
política de maior aproximação a Pretória. De qualquer modo, apenas no ano de 1975, o Brasil estabeleceu cinco
embaixadas no continente africano, a saber: Alto Volta, Angola, Guiné Equatorial, Lesoto, Moçambique e São
Tomé e Príncipe.
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serviços, dos quais se destacou a venda de material bélico e serviços ligados à prospecção de
petróleo, o que garantia e facilitava o acesso brasileiro aos grandes mercados produtores de
petróleo, ao mesmo tempo em que reforçava a presença internacional brasileira430 e ampliava
as margens de autonomia internacional, outro grande objetivo do Itamaraty.
Na Ásia, a grande novidade fora o estabelecimento de relações diplomáticas com a
República Popular da China em agosto de 1974. Apesar das divergências ideológicas entre os
dois países, o fato de Deng Xiaoping anunciar o fim do “campo socialista” em 1972 a favor
da identificação chinesa com o Terceiro Mundo favoreceu a decisão brasileira, que passou a
enxergar, então, o gigante asiático como um promissor parceiro comercial e na defesa de
interesses comuns no campo multilateral431 (OLIVEIRA, 2005, p. 155-156). Além disso, a
China comunista havia ingressado no Conselho de Segurança das Nações Unidas em outubro
de 1971, com isso, “um dos porta-vozes do Terceiro Mundo ascende ao primeiro plano da
cena internacional” (VAÏSSE, 2013, p. 14), e, portanto, não poderia continuar sendo ignorada
pelo Brasil. Em 1977 o Brasil apoiaria a entrada do Vietnam nas Nações Unidas em mais um
claro movimento em direção a Ásia e a favor de um país de orientação comunista, que, aliás,
esteve em guerra com os Estados Unidos até 1974. Destaque-se que a mesma postura adotada
em relação à China Popular e ao Vietnam não fora verificada em relação a Cuba. A política
pragmática e ecumênica de Geisel não alterou o padrão do posicionamento brasileiro em
relação à ilha definido logo após o golpe em 1964432, cabendo, assim, ao primeiro governo
civil reestabelecer os contatos oficias com o país caribenho, apenas em julho de 1986.
À medida que o Brasil buscava cada vez mais uma inserção internacional autônoma e
mundializada, atritos e tensões cresciam no relacionamento com os Estados Unidos. Como já
discutido, a afirmação de uma política externa mais independente passava por um maior
430 Os resultados foram positivos, pois a nova postura adotada pelo Pragmatismo Responsável e Ecumênico
consolidou os mercados de exportação de manufaturados brasileiros para a África e para o Oriente Médio e, com
isso, já no final da década de 1970, o Brasil era um dos maiores exportadores de material bélico para o Terceiro
Mundo (SILVA, 2003, p. 59).
431 Por isso mesmo não se deve reduzir a aproximação brasileira em relação à China apenas às questões
comerciais. A posição chinesa de se vincular ao Terceiro Mundo fora sustentada pela “teoria dos três mundos”
formulada por Mao Tsé-Tung em 1974. Esta propunha uma visão das relações internacionais como dividida em
termos de desenvolvimento em três grandes grupos: o primeiro mundo, formado pelas duas superpotências, já o
segundo mundo, compreendia os países desenvolvidos da Europa, mais o Japão, Austrália e Canadá, e, por fim, o
terceiro mundo composto pelos países em desenvolvimento (OLIVEIRA, 2005, p. 156). Vale destacar, que esta
doutrina chinesa coadunava-se com as interpretações da diplomacia brasileira a respeito da ordem internacional.
432 Ainda que existissem algumas convergências entre Brasil e Cuba em fóruns multilaterais, especialmente
aquelas relacionadas ao comércio internacional do açúcar, a inexistências de relações diplomáticas impedia que
se formulasse uma articulação bilateral entre os dois países; a situação se complicava ainda mais porque, no caso
cubano, os diplomatas brasileiros eram instruídos a evitar, inclusive, o contato físico com seus colegas cubanos
(BEZERRA, 2010, p. 105).
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distanciamento em relação à grande potência do norte – a autonomia pela distância como
definida por Gelson Fonseca Jr433 – e, em consequência, uma maior aproximação com outras
nações desenvolvidas e em desenvolvimento. Dentro desta perspectiva, e apesar da grande
aproximação do Brasil com os países do Terceiro Mundo, durante o governo Geisel a Europa
Ocidental tornou-se a área privilegiada pela diplomacia brasileira na busca de alternativas e
parcerias estratégicas, o que acabou por consolidar e reforçar a chamada “vertente europeia”,
ou “opção europeia”, da política exterior brasileira434. Frise-se que a “opção europeia” não
significou uma ação voltada para a Comunidade Econômica Europeia (CEE), nem uma
política única para todos os países; a “vertente europeia” pressupunha, antes, uma linha de
ação voltada para cada Estado independentemente, destacando-se principalmente a Alemanha
Ocidental, a França e a Grã-Bretanha (SARAIVA, 1990, p. 95).
Nos países europeus ocidentais o Brasil buscava novas linhas de financiamento e
empréstimos, mercados para suas exportações, investimento diretos e, o que talvez fosse o
mais importante para os objetivos desenvolvimentistas brasileiros, acordos de cooperação que
envolvessem a transferência de tecnologia – um dos grandes pontos de desentendimento com
os EUA especialmente no que se referia ao desenvolvimento de energia nuclear por parte do
Brasil. Do ponto de vista político, a “opção europeia” servia como um instrumento importante
tanto para combater o congelamento do poder mundial, tese que vinha sendo formulada já há
bastante tempo dentro do corpo diplomático brasileiro, quanto para apresentar o Brasil como
uma potência emergente capaz de, intermediando o conflito Norte/Sul, contribuir para a
reestruturação da ordem internacional. Do outro lado, o Brasil com seu grande mercado
interno, com seus planos de desenvolvimento e industrialização e com sua economia
apresentando índices de crescimento, quando a maioria dos países passava por um período de
recessão, mostrava-se um parceiro desejável por parte das nações e das empresas europeias
(OLIVEIRA, 2005, p. 157) que passaram a disputar o mercado brasileiro com os Estados
Unidos. Países como a Alemanha Ocidental, França, Reino Unido, Itália, entre outros, assim
como o Brasil, também buscavam afirmar uma política externa mais autônoma e, no sentido
que a busca por novas parcerias ficava mais intensa com o acirramento da crise internacional,
433 Ver capítulo I desta dissertação.
434 Vertente europeia para Antonio Carlos Lessa (1998) e opção europeia para Miriam Gomes Saraiva (1990).
Segundo Lessa (1998, p. 33-34), durante o “nacional-desenvolvimentismo geiseliano tal movimento ganhou a
melhor leitura e instrumentalização, quando moldou-se sobre objetivos pré-estabelecidos, expectativas
compartilhadas com os parceiros escolhidos e linhas de ação definidas”, pois tratava-se do desígnio de construir
uma presença internacional própria, não condicionada pelos desígnios da potência hegemônica, com vistas a
aumentar a capacidade de influência do país em questões globais que pudessem afetá-lo e, notadamente, fazer
face a situação de vulnerabilidade gerada pela crescente dependência de insumos externos“. Especificamente
sobre a “opção europeia” ver LESSA (1998) e SARAIVA (1990).
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se mostravam mais abertos a uma cooperação mais profunda do que aquela manifesta pelos
norte-americanos435 (SARAIVA, 1990, p. 100).
O Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, assinado em junho de 1975, é o exemplo mais
emblemático tanto da postura brasileira de buscar na Europa Ocidental um espaço estratégico
capaz de ampliar a autonomia internacional e capacitar o país em termos tecnológicos, quanto
da atuação de um país europeu em busca de uma maior inserção internacional em oposição
direta aos interesses dos Estados Unidos. A questão nuclear era um ponto já há muito
discutido pelos formuladores das políticas de desenvolvimento e internacional do Brasil, e os
militares vinham buscando o desenvolvimento desta tecnologia desde os anos 1950, pois
vislumbravam nela um dos caminhos mais importantes para o desenvolvimento e para a
afirmação do status de potência do país436. Além disso, o alto preço do petróleo no mercado
internacional tornava a energia nuclear uma alternativa importante para garantir a expansão
industrial frente a grande dependência do Brasil em relação àquela commodity. Ainda mais: o
acordo negociado e assinado com a Alemanha Federal no dia 27 de julho de 1975 previa, tal
como era o desejo dos militares brasileiros, a transferência da tecnologia e do conhecimento
necessário para a obtenção do ciclo completo de enriquecimento do urânio, a instalação de
oito centrais termonucleares com capacidade de 1.200 megawatts, de uma usina de
enriquecimento de urânio por processo de jato centrífugo e de uma fábrica de reatores a ser
construída em Sepetiba, no Rio de Janeiro (BANDEIRA, 2011, p. 257). Além disso, o acordo
fortalecia a parceria entre os dois países, e assim, terminou por consolidar um período nas
relações teuto-brasileiras definido por Christian Lohbauer (1999) como uma fase de “aliança
especial 437 ”, então a ser propagandeada por Azeredo da Silveira como um “modelo nas

435 De fato, neste contexto muitos países europeus buscaram uma inserção internacional mais autônoma e mais
baseada nos interesses próprios da Europa em detrimento das imposições das superpotências. Como argumentou
Flávio Sombra Saraiva (2000, p. 71-75), a distensão, a perda de liderança e a crise vivida pelos Estados Unidos,
o soerguimento econômico europeu, e a consciência da diversidade de interesses nas relações internacionais
foram fatores determinantes para que alguns países europeus buscassem se firmar como uma alternativa de poder
diante daquele sistema bipolar típico da Guerra Fria.
436 Essa questão foi rapidamente discutida nos capítulo II e III desta dissertação. Mais sobre o assunto ver
BANDEIRA (1989 e 2011). Sobre o acordo nuclear e as relações Brasil/Alemanha Ocidental ver também
LOHBAUER (1999 e 2000) e SARAIVA (1990).
437 Todavia, é importante frisar que o autor reconhece que o acordo não fora o único responsável pela
importância que o Brasil adquiriu para a Alemanha Ocidental naqueles anos de 1974-1982. Outras empresas
alemãs também estavam interessadas em ampliar seus negócios com o Brasil e manifestavam a disposição em
transferir tecnologia e participar dos grandes projetos brasileiros; com isso, tornavam-se mais interessantes para
os interesses brasileiros do que suas concorrentes americanas (LOHBAUER, 1999, p. 70-71).
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relações de uma sociedade industrializada com uma que não conseguiu ainda esse status438”.
Em suma, o acordo
Representou o binômio segurança/desenvolvimento que orientava a estratégia
nacional, pois daria condições ao país de desenvolver, ao mesmo tempo, suas
capacidades econômica e militar de forma autônoma, sem depender do exterior.
Enquadrava-se na estratégia internacional do segmento militar, de afirmação do
poder nacional, assim como permitia um desenvolvimento tecnológico mais
independente dos Estados Unidos; além disso, atendia à visão diplomática que
identificava no Tratado de Não Proliferação Nuclear e, portanto, na separação rígida
entre nações nucleares, um dos fatores da centralização do poder mundial
(SARAIVA, 1990, p. 107).

Para a Alemanha Federal o acordo significava um negócio no valor de US$ 4,5
bilhões, além de contratos para mais de trezentas empresas alemãs o que garantiria o emprego
de 13 mil trabalhadores (BANDEIRA, 2011, p. 256-257), cifras bastante expressivas que
fizeram com que o novo chanceler alemão Helmut Schmidt resistisse às fortes pressões
americanas para que o acordo não vingasse 439 . Além disso, a cooperação com o Brasil
garantia à Alemanha Ocidental acesso às jazidas brasileiras de urânio, o que permitia uma
maior independência alemã em relação aos suprimentos norte-americanos, além do fato de
que indústria germano-ocidental poderia valer-se do acordo para abrir novos mercados
externos para seus produtos dentro de um contexto onde a concorrência acirrava-se e o
mercado interno tendia, frente à crise internacional, a declinar (BANDEIRA, 2011, p. 257258). Assim, ainda que pudessem existir algumas questões de ordem política na assinatura do
Acordo Nuclear por parte da Alemanha, seus objetivos eram essencialmente comerciais: a
necessidade e o desejo de ampliar as exportações não apenas da indústria atômica, mas
também de outras áreas industriais como a eletroeletrônica, mecânica e química, e o desejo de
importar de novos mercados a matéria-prima necessária para o abastecimento das usinas
nucleares. Para Lohbauer (1999, p. 70), “a RFA poria a realização de um negócio bilionário
438 Acordo não afasta Brasil e Alemanha dos EUA, Folha de São Paulo, 27/06/1975. Para Miriam Gomes
Saraiva, o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha teve papel fundamental nos marcos da “opção europeia”, pois
“inscrevia-se nas orientações pragmáticas de diversificação de parceiros (....) e representou o financiamento de
um grande projeto nacional, com a transferência de tecnologia e a incorporação de empresas nacionais na
implementação do projeto”, e por isso mesmo, fora considerado pela chancelaria brasileira um “marco inicial de
transformação das relações do Brasil com os países da Europa Ocidental, que passaria a basear-se numa
interdependência horizontal” (SARAIVA, 1990, p. 107).
439 Helmut Schmidt sucedeu Willy Brandt após este ter renunciado em 06 de maio de 1974. Uma sucessão de
denúncias e escândalos, dos quais se destacam a investigação parlamentar a respeito de subornos feitos a
membros da oposição e a descoberta de que Günter Guillaume, um dos assessores do chanceler, pertencia à
Stasi, somadas ao aprofundamento da crise econômica foram os fatores que, segundo Kitchen (2013, p. 520-522)
levaram Brandt à renuncia. Segundo Lohbauer (1999, p. 64-65), o fato do governo Schmidt estar no início
contribuiu para que as negociações sobre o Acordo Nuclear fossem adiante, pois tratado pela mídia alemã como
um grande acontecimento o novo chanceler usou o acordo para se fortalecer politicamente.
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acima de qualquer outro interesse e o Brasil, por sua vez, na busca de independência
energética, prestígio, tecnologia e desenvolvimento faria o acordo a qualquer custo”.
O acordo foi vantajoso para tanto para o Brasil como pra a Alemanha Ocidental,
entretanto, tornou-se o principal ponto de divergência nas relações do Brasil com os Estados
Unidos. Segundo Gonçalves e Miyamoto, tal acordo afetou um ponto essencial da política
externa americana para a América Latina, que era justamente a perpetuação do seu próprio
poder hegemônico (1993, p. 233). De fato, a questão nuclear fora, pelo menos desde o
governo Costa e Silva, um dos pontos de maior atrito no relacionamento entre os dois países;
agora, não apenas o Brasil assinou um acordo a despeito dos interesses americanos numa das
áreas mais sensíveis para a política de segurança norte-americana, como também acabou por
romper um acordo para fornecimento de urânio enriquecido para o Brasil firmado com a
empresa norte-americana Westinghouse, o que abalou severamente o monopólio exercido
pelos Estados Unido no fornecimento de energia nuclear para o Brasil, bem como contrariava
a política americana de se opor a transferência de tecnologia nuclear para países do Terceiro
Mundo 440 . A crítica dos EUA recaia justamente na possibilidade de que o domínio da
capacidade de enriquecimento de urânio conferia a quem o possuía a possibilidade de fabricar
a bomba atômica, dúvida alimentada especialmente pelo fato do Brasil não ser signatário do
TNP, a que era respondido pela nossa diplomacia que os interesses brasileiros eram pacíficos
e restritos às questões ligadas ao desenvolvimento tecnológico e industrial; além disso, o
Brasil mantendo os mesmos argumentos que usou para refutar o Tratado de Não Proliferação
acusava a assinatura do Tratado de Tlatelolco como mostra de seu comprometimento em não
desenvolver armas de destruição em massa. Deste modo, como bem colocou Ângelo Vecchio,
a autonomia pretendida pelo país pressupunha o domínio completo do ciclo de processamento
do combustível atômico e, com isso, a satisfação desta demanda justificava até mesmo o abalo
das relações com os Estados Unidos (2004, p. 190).
Ao longo de todo o governo Geisel as relações Brasil/EUA foram bastante complexas,
e por isso mesmo foram tratadas de diferentes modos pela historiografia, uns destacando os
440 O acordo firmado com a Westinghouse em 1972 previa a instalação de um reator nuclear fabricado pela
empresa na usina a ser construída em Angra dos Reis. Tal acordo era o resultado de longas negociações entre o
Brasil e os Estados Unidos que se arrastavam desde a década de 1950. Sobre o monopólio exercido pelos
americanos vale frisar que, juntas, a Westinghouse e a General Eletric dominavam 50% do mercado
internacional de reatores nucleares e, seguindo as diretrizes impostas pelo governo de Washington interessado
em preservar o status quo internacional bem como manter sua predominância industrial e militar, não
participavam da produção de material nuclear fora do território estadunidense nem previam a cooperação para o
desenvolvimento tecnológico ou mesmo a construção de usinas para o enriquecimento de urânio (BANDEIRA,
2011, p. 253-254).
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conflitos e as tensões geradas por uma série de fatores, como por exemplo os direitos
humanos, as disputas comerciais e a competição em alguns setores industriais, caso de autores
como Moniz Bandeira (1989) e Paulo Fagundes Vizentini (VISENTINI, 2004), e outros,
como Matias Spektor (2009) a dar ênfase na tentativa de Henry Kissinger em transformar o
Brasil num grande parceiro a partir da criação de uma grande projeto de aproximação entre os
dois países. Independentemente da abordagem seguida, as relações do Brasil com os Estados
Unidos são comumente divididas em dois grandes períodos com características distintas,
ainda que os atritos e as controvérsias tenham sido uma constante ao longo de toda a segunda
metade da década de 1970. O primeiro período se estende de 1974 a 1977 e foi marcado pela
atuação de Kissinger e Silveira e por tentativas de entendimento que culminaram na assinatura
do Memorando de Entendimentos entre o Brasil e os Estados Unidos441 (1976). O segundo
período, que compreende os anos de 1977 a 1979, foi marcado por inúmeras dificuldades no
relacionamento entre os dois países, principalmente porque a “política de direitos humanos”
implementada pelo o novo governo de Jimmy Carter atingiu diretamente o governo Geisel e
ao criar um clima internacional propício à oposição brasileira que, respaldada, intensificava o
discurso a favor da aceleração do processo de abertura política.
Da eleição de Jimmy Carter em 1976 até 1978, a tensão e os atritos no relacionamento
entre os dois países cresceu, não apenas consequência da “política de direitos humanos”,
considerada uma ingerência americana nos assuntos internos do Brasil e, portanto, não
tolerada, mas, também, porque o novo presidente americano adotou uma postura bastante
rígida quanto à questão da proliferação nuclear, fazendo violentas pressões sobre o Brasil e a
Alemanha Federal a fim de que renunciassem ao acordo firmado em 1975442 (BANDEIRA,
1989, p. 234). Em resposta as ações americanas, o Brasil denunciou em 1977 o Acordo
Militar Brasil-EUA de 1952 e o Acordo de Assistência Militar de 1967, além de extinguir a
Comissão Militar Mista, a Missão Naval e o Acordo Cartográfico (VISENTINI, 2004, p.
223). O rompimento do Acordo Militar Brasil-EUA teve um duplo efeito: por um lado firmou
uma posição de autonomia e independência frente a superpotência, e de outro funcionou com
441 O documento previa dois encontros anuais entre o chanceler brasileiros e o secretário de estado americano a
serem realizados alternadamente no Brasil e nos Estados Unidos; além disso, Silveira e Kissinger seriam
responsáveis por estabelecer grupos de trabalho sempre que fosse útil ou necessário. O memorando buscava,
com isso, “injetar ânimo em uma relação que havia perdido todo seu ímpeto” (SPEKTOR, 2009, p. 139). De
fato, o documento fora uma tentativa de distender o relacionamento fortemente abalado pela assinatura do
Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. Para além dessas questões, Ângelo Vecchio enxerga no memorando também
um movimento de contraponto à aproximação brasileira em relação aos países socialistas africanos (VECCHIO,
2004, p. 190).
442 Segundo Christian Lohbauer, o acordo era visto pelos americanos como um verdadeiro “pacto com o diabo”
(1999, p. 73).
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um fator de coesão em torno do governo Geisel, pois contou com o apoio dos setores mais
nacionalistas das Forças Armadas e, também, de vários parlamentares da oposição
(BANDEIRA, 1989, p. 236). Já no final da década de 1970, entre os anos 1978 e 1979,
algumas medidas foram tomadas com o intuito de diminuir as tensões, e a visita de Carter ao
Brasil em março de 1978 foi um dos pontos altos dessa tentativa de reaproximação,
entretanto, as relações entre os dois países continuariam frias e distantes até o final do
mandato de Geisel (NETO, 2014, p. 141). Frise-se que o distanciamento e o posicionamento
do Brasil frente às pressões vindas de Washington refletem a postura autônoma defendida
pelo Pragmatismo Responsável e Ecumênico.
O forte movimento da diplomacia brasileira em direção a uma inserção internacional
mais universal e autônoma, o que pressupunha uma maior aproximação com os países do
Terceiro Mundo e da Europa Ocidental e o distanciamento em relação aos Estados Unidos,
acabaram por influir no modo de relacionamento do Brasil a Alemanha Oriental e com os
outros os países socialistas do continente europeu. Ainda que as diretrizes oficiais
permanecessem as mesmas, “ampliar o intercâmbio comercial e diversificar a pauta das
exportações brasileiras443”, o pragmatismo de Geisel e Silveira promoveu uma reorientação
do relacionamento brasileiro com muitos países localizados na linha da Cortina de Ferro.
Nesse sentido, a chancelaria brasileira procurou ampliar e estreitar os vínculos com alguns
países da região estabelecendo relações mais autônomas, baseadas na cooperação, na interrelação e na estratégia de mundialização a fim de criar um ambiente mais propício à projeção
internacional e à afirmação da autonomia do país (VISENTINI, 2004, p. 10-12). Contudo,
este fato não deve ser visto como um ato de simpatia ideológica com aqueles países, pois,
apesar do caráter ecumênico adotado pelas relações internacionais brasileiras neste contexto,
o elemento “responsável” preservava o compromisso básico do país com os valores
ocidentais. Entretanto, pela via pragmática reconhecia-se que o mercado formado por aqueles
países poderia continuar contribuindo em muitos aspectos para os projetos de
desenvolvimento do país, ainda mais diante da crise econômica que ano após ano amplificava
seus efeitos nocivos sobre a economia brasileira.
Em documento datado de 24 de abril de 1977, Rubens Antonio Barbosa, chefe da
Divisão da Europa Oriental, atesta o novo momento que o mundo e a política externa
brasileira viviam com o avanço da distensão e do multilateralismo a favorecer uma maior

443 Como constam em todos os relatórios anuais do Ministério das Relações Exteriores dos anos 1974 a 1979.
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aproximação entre os países em desenvolvimento e os países localizados na linha da Cortina
de Ferro, não apenas em relações bilaterais, mas também nos fóruns multilaterais. No
memorando, o diplomata afirma que havia um grande interesse para o Brasil em ampliar suas
fontes de suprimento e diversificar seus mercados exportadores e que os países da Europa
Oriental, nos diversos encontros internacionais na UNCTAD, CEPAL, PNUD e GATT
chamavam o Brasil a se pronunciar a respeito de diferentes projetos e formas de cooperação
no campo econômico, financeiro e comercial que se desenvolviam no interior daqueles
fóruns. Assim, Barbosa sugere no que se referia ao aspecto político que o Brasil, desde que
desvinculado de qualquer sentido político/ideológico, deveria buscar e acompanhar o
desenvolvimento de novas formas de cooperação que beneficiassem os países em
desenvolvimento, pois era do grande interesse brasileiro amplificar seu relacionamento
internacional, inclusive com as nações daquela região444.
O governo Geisel trouxe “uma fase de maior objetividade no relacionamento
econômico” do Brasil com o Leste europeu 445 . No campo bilateral, esta objetividade
pressupunha, para além da continuidade da política brasileira de participação nas feiras
industriais e comerciais daqueles países, a ampliação do mecanismo das comissões mistas
promovendo reuniões mais frequentes e estudos mais detalhados, com o objetivo de
acompanhar melhor os fluxos comerciais e o desenvolvimento nos relacionamentos bilaterais;
também, as comissões resultavam na assinatura de acordos e protocolos de diferentes matizes,
assim como eram responsáveis por organizar e preparar visitas e encontros oficiais, e neste
contexto já que as relações já tinham sido oficializadas, o relacionamento do Brasil com a
RDA pode seguir o mesmo fluxo daquele verificado com todos os países da Europa socialista.
Aqui, é interessante frisar que o modo como estão organizados e escritos os relatórios anuais
do Itamaraty atestam esta mudança de ênfase: os relatórios dos anos 1974 a 1979,
diferentemente dos anos anteriores, enfatizam, com maiores detalhes, especialmente, os
encontros oficiais e as reuniões das comissões mistas em detrimento do relato da participação

444 Dentre os temas discutidos e debatidos dentro da UNCADT sobre formas de cooperação entre os países em
desenvolvimento e as nações pertencentes ao COMECON estavam: 1) a diversificação da pauta exportadora dos
países em desenvolvimento com a ampliação dos manufaturados; 2) o aumento das exportações dos países em
desenvolvimento por meio de medidas ao nível das organizações multilaterais; 3) segurança e estabilidade nas
relações econômicas entre os dois grupos de países; 4) promoção da cooperação industrial; 5) expansão da
contabilidade multilateral com base no rubro transferível; 6) aumentos da assistência técnica e econômica dos
países socialistas para os países em desenvolvimento e 7) incremento do comércio através de uma cooperação
mais estreita no planejamento entre as instituições competentes dos dois grupos de países. AHMRE, Brasília,
Memorando, DE-II/36/ 24/02/1977/800 (F8)(00).
445 Relatório Anual do Ministério das Relações Exteriores, 1976, p. 117. Ver também “Brasil aproxima-se
do bloco socialista”, O Estado de São Paulo, 29/12/1974, p. 18.
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brasileira nas feiras comerciais e industriais, descritas agora de modo bastante genérico e
superficial446. Deste modo, as comissões mistas tornaram-se o ponto alto do relacionamento
do Brasil com os países do Leste europeu porque, de um modo mais amplo, permitiam que se
traçassem novas estratégias que melhor inserissem o relacionamento Brasil/Europa Oriental
dentro dos grandes objetivos gerais da política exterior brasileira, o desenvolvimento e a
autonomia; mas também, porque criavam melhores condições para que se pudesse expandir e
incrementar o intercâmbio comercial e, com isso, superar as dificuldades existentes que
impediam a expansão e a diversificação das exportações brasileiras – os constantes e
persistentes desequilíbrios na balança comercial.

Gráfico XI: Exportação/Importação Brasil – Europa Oriental
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Fonte: Anuário Estatístico do IBGE

Em 1975 reuniram-se, em janeiro, as Comissões Mistas Brasil-Polônia e BrasilBulgária, em março, a Comissão Mista Brasil-Tchecoslováquia, Brasil-URSS, e em maio a
Comissão Mista Brasil-Romênia. Todas elas resultaram em importantes acordos, alguns de
longo prazo, com destaque para Acordo sobre Fornecimento de Maquinaria e Equipamento da
União Soviética para o Brasil e de Fornecimento de Mercadoria Brasileira para a URSS e o
Protocolo de Intenções assinado entre o Brasil e a Polônia para operações de longo prazo para

446 Essa nova postura a enfatizar as comissões mistas, bem como a revisão das estratégias diplomáticas em
relação aos países da Europa Oriental foi percebida e discutida pela imprensa. Ver, por exemplo, Brasil estuda
compra de países socialistas, O Estado de São Paulo, 06/10/1974, p. 33.
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a compra de minério de ferro brasileiro pelo país europeu, e de carvão siderúrgico polonês
pelo Brasil447. A III reunião da Comissão Mista Brasil-Romênia também é merecedora de
atenção, pois, ainda que a Romênia tivesse pouca tradição no comércio brasileiro, a comissão
negociou uma série de acordos que foram assinados quando da visita de Nicolae Ceausescu,
presidente do país, ao Brasil em junho daquele ano: Acordo de Comércio e Pagamento, em
substituição ao anterior de 1961; Acordo de Transferência de Tecnologia no Setor
Farmacêutica; Acordo relativo a Abertura de uma Linha de Crédito para Cooperação no
Campo Siderúrgico; Convênio sobre Transporte Marítimo; e, por fim, um Protocolo de
Entendimento no Campo da Mineração 448 . Ainda com a União Soviética, dentro das
perspectivas do II PND em priorizar o setor energético, fora assinado um acordo entre as
empresas EnergoMachexport e a Cia Hidrelétrica do São Francisco para o fornecimento pela
empresa soviética de cinco turbinas geradoras para equipar a usina de Sobradinho, e a
Braspetro, uma das tradings estatais que atuava naquele país, totalizou uma compra de
petróleo soviético no valor de US$ 80 milhões para o ano de 1975 – acordos que
consolidavam a “orientação pragmática que passou a ser dada à iniciativas brasileiras nas suas
relações comerciais com a URSS449”.
A assinatura do Acordo de Comércio e Pagamentos entre o Brasil e a República
Democrática Alemã 450 foi o grande acontecimento no relacionamento entre os dois países
naquele ano de 1975. Tão logo o reconhecimento brasileiro da Alemanha Oriental fora
oficializado em outubro de 1973 se iniciaram as conversas e as discussões a respeito da
assinatura de um acordo que pudesse regulamentar e oficializar, agora a nível estatal, o
intercâmbio Brasil/RDA. As expectativas eram altas. Já em maio de 1974, o embaixador
alemão-oriental Gïnther Severin entregou às autoridades brasileiras documentos oficiais
447 Protocolo que resultou em dois grandes contratos assinados entre a Vale do Rio Doce e a Weglokoks, para a
compra de 14.800 mil toneladas de carvão siderúrgico, e entre a mesma Vale do Rio Doce e a Stahlexport para a
venda de 11.900 mil tonelada de minério de ferro brasileiro. A perspectiva, para além da expansão do
relacionamento comercial, era que esses contratos contribuíssem para a diminuição dos desequilíbrios existentes.
Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1975, p. 148-152.
448 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1975, p. 149-151. Merece destaque que a Romênia
vinha desde o final dos anos 1960 buscando uma política externa mais autônoma em relação a URSS e ao
Comecon. Assim, após lançar um ambicioso plano de industrialização, e aproveitando-se da distensão
internacional, procurou se aproximar dos países ocidentais buscando neles os subsídios necessários ao seu
projeto, o que permitiu esse movimento de maior aproximação como Brasil.
449 E que “se estendeu, também, aos demais países socialistas”. Relatório do Ministério das Relações
Exteriores, 1975, p. 152. Outro elemento que ainda merecem destaque nas relações Brasil/URSS foi a
ampliação das exportações brasileiras de produtos manufaturados como calçados, têxteis, fios sintéticos sem
detrimento das exportações de produtos primários.
450 On line em http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/1975/b_95/at_download/arquivo,
acesso dia 20/12/2015. Publicado no Diário Oficial da União, 26/03/1976, Seção I, p. 7-9. Ver também,
AHMRE, Brasília, Divisão de Atos Internacionais, DEII/830.1 (B46) (F36).
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propondo o estabelecimento de convênios e acordos na área comercial, de transporte
marítimo, de proteção da propriedade industrial e de cooperação técnica e científica, além do
desejo de abrir escritórios comerciais nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro 451 . A
Alemanha Oriental expressava, com isso, o claro desejo de expandir e aprofundar
rapidamente o relacionamento e o intercâmbio comercial com o Brasil, algo também desejado
pela diplomacia brasileira. Entretanto, segundo Marcel Hasslocher, chefe interino do
Departamento da Europa Oriental do MRE, as demandas de Severin colocariam as relações
entre os dois países em níveis não compatíveis com as orientações definidas pelo governo
brasileiro para o Leste europeu, e que para implementa-las seria necessário a reformulação da
política exterior voltada para aquela região452. A diplomacia brasileira optou por uma atuação
mais cautelosa e menos afobada.
O desejo da RDA em aprofundar rapidamente suas relações comerciais com o Brasil, e
de um modo mais amplo com todo o mundo ocidental, deve ser explicado pela crise
econômica mundial que afetara, também de modo severo, os países do Comecon. A
Alemanha Oriental, após as reformas econômicas implementadas por Erick Honecker no
início da década de 1970, conseguira atingir o padrão de vida mais elevado de toda a Europa
Oriental, além de possuir uma indústria relativamente produtiva, o que impulsionou
enormemente seu comércio exterior 453 – fatores que a destacavam dentro do bloco, o que
elevava ainda mais as perspectivas positivas do Brasil em relação às possibilidades comerciais
com aquele país. Todavia, sua economia ainda estava intimamente integrada ao Comecon,
mais de 70% do seu comércio externo estava voltado para o bloco, e com o desenrolar da
crise os termos de troca tornaram-se bastante desfavoráveis à Alemanha Oriental, visto que os
preços dos produtos importados subiram em 34% enquanto que os preços dos produtos
exportados foram elevados em apenas 17% (BANDEIRA, 2009, p. 133). Além disso, diante
da crise a União Soviética suspendera uma série de subsídios destinados às exportações para
451 Foram: um Aide-memoire propondo a intensificação nas relações Brasil/RDA nos campos comercial,
científico e tecnológico; uma nota-verbal solicitando a autorização para abertura de consulados gerais no Rio de
Janeiro e em São Paulo, a transformar as representações comerciais em escritórios comerciais subordinados aos
consulados gerais; e um segundo Aide-memoire propondo o aumento no número de funcionários da missão
diplomática germano-oriental em Brasília. AHMRE, Brasília, 21/05/1974, Memorandum DE-II/25. Sobre o
desejo da RDA em abrir escritórios comerciais no Rio de Janeiro e em São Paulo
452 AHMRE, Brasília, 21/05/1974, Memorandum DE-II/25, p. 2-3.
453 Durante o período 1970-1975 a renda nacional alemã cresceu em quase um terço (BANDEIRA, 2009, p.
132); e ao final da década de 1970, um terço dos lares possuía um carro, 80% tinham máquinas de lavar roupa e
90% aparelhos televisores, além disso, havia uma grande quantidade de subsídios para moradias, energia,
aquecimento e alimentos (KITCHEN, 2010, p. 495). Em termos comerciais, as exportações germano-orientais
atingiram o montante de 25% em relação ao PNB, nível equivalente ao da RFA (BANDEIRA, 2009, p. 133).
Contribuiu também para isso a maior integração da RDA no sistema internacional após a assinatura do Tratado
Básico.
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os países do Comecon, assim como os altos preços do petróleo a levava a destinar uma
parcela cada vez maior desse produto para o mercado internacional diminuindo as cotas
vendidas a preços subsidiados para seus aliados da linha da Cortina de Ferro454. Os déficits se
acumulavam e a dívida externa crescia exponencialmente, o que exigia cada vez mais um
incremento do comércio exterior. Deste modo, as dificuldades econômicas impulsionavam
cada vez mais a RDA a se voltar para os mercados ocidentais, e a buscar nestes melhores
condições para o desenvolvimento de seu comércio exterior; aqui, convém destacar que a
partir de 1974 o país adotou uma política de preferências às exportações para os países em
desenvolvimento455, o que beneficiava uma maior aproximação com o Brasil.
Especificamente no que se refere ao comércio com o Brasil, a Alemanha Oriental
acumulara desde o início, salvo algumas exceções, constantes déficits que naqueles anos de
crise amplificavam ainda mais os desequilíbrios de suas contas externas. Entre o ano de 1973
a 1975 os déficits germano-orientais em seu comércio com o Brasil foram respectivamente de
US$ 26,226 milhões, US$ 11,037milhões e US$ 11,929 milhões456. Deste modo, a assinatura
do acordo comercial com o Brasil era, não apenas um meio para Alemanha Oriental expandir
seu comércio externo, mas também um instrumento que pudesse trazer um maior equilíbrio
em sua balança comercial. Daí o interesse de Günther Severin em ampliar as demandas no
relacionamento com o Brasil. Entretanto, ainda que o Brasil estivesse interessado na expansão
comercial com a RDA, e vislumbrasse o aprofundamento no intercâmbio em um futuro
próximo, a diplomacia brasileira manteve cautela. O projeto de acordo apresentado pela
embaixada alemã em setembro de 1974 foi amplamente discutido pelo Itamaraty e por outros
órgãos do Estado brasileiro, pois era preciso que estivesse de acordo com a legislação
brasileira e, obviamente, com os interesses do país457. No desenrolar dos debates a diplomacia
passou a sugerir que, diante da experiência já acumulada com acordos assinados com os
outros países socialistas (foram sete no total), o Brasil deveria redigir um acordo seu, por
certo com a apreciação das autoridades da Alemanha, que servisse de modelo e referência
para futuras negociações de acordos de comércio em moedas de conversibilidade limitada,

454 Essa situação se agravaria ainda mais durante a década de 1980 quando do segundo choque do petróleo em
1979. Os inúmeros relatos e análises feitos por Mario Calábria, embaixador brasileiro em Berlim Oriental nos
anos 1978-1984, atestam essa situação.
455 AHMRE, Brasília, DE-II/70/ 06/03/1979/650 (F33).
456 Anuário Estatístico do IBGE.
457 Discussão que tomou grande parte de 1974 e 1975. Toda essa discussão se encontra em AHMRE, Brasília,
Memoradum DE-II/76, 830 (B46) (F33).
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bem como servisse de padrão à atualização dos acordos de comércio e pagamento existentes
com os países do leste europeu458.
No geral, o Acordo de Comércio e Pagamento atendeu as expectativas dos dois países.
Assinado em Brasília no dia 05 de dezembro de 1975 entre o vice ministro de comércio
exterior da Alemanha Oriental, Gerd Monkemeyer e o ministro João Paulo do Rio Branco,
chefe do departamento da Europa do Itamaraty, fora visto como um instrumento que veio
atender “às necessidades do comércio em contínua expansão459”, perspectiva compartilhada
pelo chanceler brasileiro: “Creio lícito supor que, sob a roupagem jurídica que ora lhe damos,
(...) venha o comércio bilateral a expandir-se em ritmo ainda mais acelerado460”.O acordo
manteve o uso da moeda convênio, o que naqueles anos de grande flutuação cambial era visto
como positivo tanto pelo Brasil quanto pela RDA, e os mesmos US$ 10 milhões de crédito
técnico acertados em 1973, declarando que sempre que o limite fosse ultrapassado deveriam
ser feitos esforços por parte do país devedor em aumentar suas exportações e do país credor
em ampliar suas importações, a fim de buscar um maior equilíbrio no balanço comercial;
previa ainda a expansão progressiva das exportações de manufaturados brasileiros 461 e o
estabelecimento de uma Comissão Mista Brasil/RDA “com o propósito de promover as
relações comerciais entre os dois países”, que deveria se reunir pelo menos a cada dois anos
alternadamente nas respectivas capitais 462 . Esses mesmos aspectos, considerados os mais
importantes do acordo, foram noticiados pela imprensa 463 que nos meses seguintes trouxe
ainda novas notas sobre o desejo da Alemanha Oriental em aprofundar o comércio com o
Brasil e ampliar as importações de manufaturados brasileiros464.

458 Inclusive, em um dos momentos da discussão, João Paulo do Rio Branco pediu certa urgência nas
conclusões das análises, pois com a visita do presidente romeno Nicoleu Ceausescu para o Brasil (junho de
1975) o modelo de acordo deveria ser utilizado para assinatura de tratados entre o Brasil e a Romênia. Ver
AHMRE, Brasília, Memoradum DE-II/76, 830 (B46) (F33).
459 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1975, p. 147.
460 Discurso de Azeredo da Silveira em 05/11/1975 no Palácio do Itamaraty. Acordo com a RDA Reflete
Equilíbrio e Realismo, Resenha de Política Exterior do Brasil, 1975, n. 7, p. 77.
461 Como previa o artigo V do acordo. No discurso de Azeredo da Silveira este ponto fora destacado dentre os
demais: “Desejo, finalmente, registrar, com satisfação, o Artigo V do acordo, de cujos termos transpira a
disposição da República Democrática Alemã no sentido de aumentar gradualmente a compra de manufaturados e
semimanufaturados brasileiros. Considero muito positiva essa disposição, porquanto suscetível de contribuir, em
ampla medida, para dinamizar o intercâmbio bilateral. Pouco a pouco, os manufaturados brasileiros granjearam
merecida reputação nos mercados mundiais. Estou persuadido de que sua participação em quantidades crescentes
em nossa pauta de exportações para a República Democrática Alemã virá ao encontro das necessidades de ambas
as partes, em condições de mútuo proveito”. Resenha de Política Exterior do Brasil, 1975, n. 7, p. 77-78.
462 Ver o acordo em http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/1975/b_95/at_download/arquivo,
acesso dia 20/12/2015.
463 Ver, Firmado acordo comercial entre Brasil e RDA, O Estado de São Paulo, 06/11/1975, p. 47.
464 Ver por exemplo em O Estado de São Paulo, 28/01/1976, p. 30 e 19/03/1976, p. 12.
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O Acordo de Comércio e Pagamento Brasil-RDA fora assinado no mesmo ano que o
Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, mas absolutamente nada indica a intenção do governo
brasileiro em promover qualquer tipo de barganha ou pressão sobre o governo alemãoocidental. As relações interalemãs ainda que tivessem algumas questões a ser resolvidas,
como o caso da cidadania alemã que perduraria por mais alguns longos anos, estavam
estabilizadas e a doutrina Hallstein tinha ficado efetivamente para trás. Além disso, o
relacionamento com RFA se desenvolvia de modo bastante positivo, vide o gigantesco salto
dos investimentos diretos da Alemanha Ocidental que foram de 189,1 milhões de marcos em
1973 para 450,5 milhões de marcos em 1975 (BANDEIRA, 2011, p. 263), para que o Brasil a
colocasse em risco em nome de um acordo comercial com um país cujo intercâmbio
comercial chegava naquele mesmo ano de 1975 a US$ 89,869 milhões – com a RFA a
corrente de comércio em 1975 fora de US$ 2.030,614 milhões465. Para além das questões
econômicas, a aproximação com a Alemanha Ocidental possuía, dentro da “vertente europeia”
do pragmatismo de Geisel, um fundamento estratégico que o relacionamento do Brasil com a
RDA não tinha: permitia que o país reformulasse seu relacionamento com os Estados Unidos
e dava acesso a tecnologias capazes não apenas de influir no desenvolvimento nacional, mas
também de reposicionar o país na hierarquia da ordem internacional, caso da energia nuclear.
Na esteira do acordo comercial, o intercâmbio Brasil/RDA cresceu entre os anos 1975
a 1977, quando o total das exportações e importações somadas atingiram respectivamente as
cifras de US$ 89,869 milhões, US$ 110,440 milhões, US$ 160,733 milhões, caíram em 1978,
cujo valor foi de US$ 116,449 milhões, e voltaram a crescer em 1979 para US$ 148,360
milhões. Tais dados indicam que nesse mesmo período tanto as exportações quanto as
importações cresceram de modo bastante significativo, do que se pode auferir que em alguns
aspectos o documento assinado surtiu um dos efeitos desejados. Entretanto, em termos
percentuais, tais cifras significaram uma média de apenas 11,5% em relação ao comércio
brasileiro com todo o Leste europeu, e de 0,44% em relação ao total do comércio exterior para
o período de 1974 a 1979466, dados que indicam queda da participação germano-oriental no
comércio internacional brasileiro contrariando as expectativas mais otimistas – queda
inclusive em comparação com os anos Médici, cuja participação média da RDA fora de

465 Anuário Estatístico do IBGE.
466 Para os anos de 1974 a 1979 a porcentagem do comércio Brasil/RDA em relação ao comércio Brasil/Europa
Oriental foi respectivamente de 11,9%, 9,11%, 9,3%, 14,16%, 12,1% e 11,7%, em relação ao total do comércio
exterior brasileiro foi de 0,31%, 0,4%, 0,46%, 0,63%, 0,42% e 0,42%. Anuário Estatístico do IBGE.
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0,75% sobre o total do comércio internacional brasileiro e de 19% em relação aos países da
linha da Cortina de Ferro.
Gráfico XII: Exportação/Importação Brasil – RDA
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Fonte: Anuário Estatístico do IBGE

De um modo geral, o comércio brasileiro com o bloco dos países socialista da Europa
cresceu em termos absolutos: de um total de US$ 584,688 milhões em 1974 saltou para US$
1.260,239 milhões em 1979 467 . Em termos percentuais manteve uma média de 3,9% em
relação a total do comércio internacional brasileiro, média semelhante aquela verificada
durante o governo Médici (3,5%). Também aqui, é preciso afirmar que a perda de importância
relativa do mercado germano-oriental e dos outros países da Europa Oriental não fora algo
planejado ou estrategicamente decidido. Como dito, a diplomacia brasileira buscou por meio
das comissões mistas, dos vários acordos e tratados firmados e das inúmeras visitas oficiais
dar ao relacionamento econômico com os países do bloco soviético uma maior objetividade.
Além disso, a superação das fronteiras ideológicas, o pragmatismo e o universalismo da
política externa adotada por Geisel contribuíam para uma maior aproximação e, em alguns
casos, o desenvolvimento de políticas de cooperação industrial e transferência de tecnologia.
Contudo, convém frisar que o Pragmatismo Responsável e Ecumênico de Geisel e Silveira
ampliou enormemente o cenário de atuação internacional, abrindo novos espaços e
467 E entre esses anos os valores foram de US$ 985,787 milhões em 1975, US$ 1.178,361 milhões em 1976,
US$ 1.134,765 milhões em 1977 e US$ 956,208 milhões em 1978. Anuário Estatístico do IBGE.
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possibilidades a serem exploradas pelo Brasil, bem como permitiu que se reconfigurassem
antigos relacionamentos a atualiza-los dentro das novas perspectivas da política externa
brasileira. Assim, o Oriente Médio, a África, a China, o Japão e a Europa Ocidental passaram
a ocupar um espaço nas relações internacionais brasileiras que deveria também ser disputado
pelos países da Europa Oriental.

Gráfico XIII: Corrente de Comércio Brasil - Europa Oriental/ Brasil - RDA
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Fonte: Anuário Estatístico do IBGE

Os desequilíbrios na balança comercial permaneciam e continuavam sendo um
importante fator a dificultar o incremento comercial do Brasil com aquela região. Assim, as
comissões mistas continuaram se reunindo e discutindo alternativas para que problema fosse
solucionado. Em 1976 foram realizados encontros das Comissões Mistas Brasil-Bulgária,
Brasil-Hungria, Brasil-Iugoslávia, Brasil-Tchecoslováquia e, pela primeira vez, uma reunião
da Comissão Mista Brasil-RDA. Em 1977, foi a vez das comissões Brasil-Polônia, BrasilRomênia, Brasil-Bulgária e Brasil-URSS. No ano seguinte, realizaram-se os encontros das
comissões mistas Brasil-Bulgária, Brasil-Hungria, a II reunião da Comissão Mista BrasilRDA. Por fim, em 1979, realizaram-se novas reuniões das comissões mistas BrasilTchecoslováquia, Brasil-URSS, além de reuniões específicas das comissões mistas sobre
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transporte marítimo Brasil-Polônia e Brasil-URSS468. Em todos os casos, os desequilíbrios
comerciais e as possibilidades de incremento no intercâmbio eram os temas mais recorrentes.
Além disso, as comissões organizavam grupos de estudos que examinavam o relacionamento
bilateral e verificavam possibilidades e possíveis oportunidades de novos negócios.
No caso específico das duas reuniões da Comissão Mista Brasil-RDA, o acentuado
desequilíbrio na balança comercial e de pagamentos e suas possíveis soluções foram os temas
predominantes nas discussões. No primeiro encontro, realizado em setembro de 1976 em
Berlim Oriental, representantes da RDA sugeriam um maior apoio aos empreendimentos
contratados pelo setor público brasileiro, e mostraram grande interesse na realização de
projetos ligados aos planos de desenvolvimento adotados pelo tanto pelo governo federal ou
pelos governos estaduais, caso, por exemplo, de projetos de eletrificação do Brasil,
especialmente em sistemas de transmissão e redes de alta voltagem, ou o fornecimento no
curto prazo de transportes suburbanos para o Ministério dos Transportes em troca de produtos
manufaturados e semimanufaturados brasileiros469. Da parte brasileira, houve manifestação de
interesse em ampliar as exportações de manufaturados, o que fora seguido pelos
representantes da República Democrática Alemã que fizeram uma recomendação ao seu
Banco de Comércio Exterior que iniciasse negociações com as autoridades brasileiras de um
esquema de financiamento em favor dos importadores brasileiros470.
Na segunda reunião, realizada em abril de 1978 na cidade de Brasília, o desequilíbrio
continuava dando a tônica, ainda mais porque, apesar das várias tratativas, os déficits alemães
cresceram nos últimos dois anos – US$ 47,024 milhões em 1976 e US$ 82,591 milhões em
1977471. Já nos preparativos para a reunião, o assunto era tratado pela diplomacia brasileira
como prioridade, pois o aumento do déficit afetava negativamente as relações comerciais, e
poderia afetar o próprio fluxo das exportações brasileiras para aquele país. Desta feita, a
diplomacia brasileira sugeria que as importações governamentais de áreas e regiões com as
quais o Brasil mantém superávit comercial “constitui premissa básica para o aumento de
novas vendas para a RDA 472 ”. No curso do encontro, algumas possibilidades foram
verificadas para o incremento do intercâmbio comercial como, para além daquilo que já fora
sugerido em outros encontros, um projeto de cooperação industrial no setor de linhas de
468 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1976, 1977, 1978 e 1979.
469 AHMRE, Brasília, 22/03/1977, 800 (84b)(F33)/820.2 (84b)(F33). Ver também, Relatório do Ministério
das Relações Exteriores, 1976, p. 120-121.
470 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1976, p. 121.
471 Anuário Estatístico do IBGE. O déficit alemão em 1978 fora de US$ 32,779 milhões.
472 AHMRE, Brasília, 27/03/1978, DEII/083/800 (B46)(F33).
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transmissão apresentado pela BRASILINVEST e a disposição da RDA em conceder ao Brasil
uma linha de crédito no valor de US$ 200 milhões com o intuito de estimular as importações
brasileiras473.
Afora as reuniões das comissões mistas, inúmeros encontros entre autoridades e
missões comerciais de ambas as partes foram organizadas e realizadas na segunda metade da
década de 1970. A intenção de intensificar o comércio, expandir as exportações de
manufaturados e estabelecer um maior equilíbrio na balança comercial coadunava-se com as
necessidades econômicas impostas pela crise em curso nos dois países. Assim, uma comissão
brasileira composta por 21 membros dos meios governamentais e privados visitou a
República Democrática Alemã e mais outros três países do Leste europeu em 1976. Em 1977,
uma missão técnica alemã veio ao Brasil a fim de verificar possibilidades do comércio na área
do carvão mineral, e outra delegação germano-oriental manteve negociações com órgãos
ministeriais com o objetivo de abrir uma linha de crédito para financiar a exportação de
manufaturados brasileiros para a RDA474. Neste mesmo ano, tendo em vista a promoção do
comércio entre os dois países, Wilhelm Sebastian, vice ministro de comércio exterior da
RDA, manteve encontros com o ministro da fazendo brasileiro Mário Simonsen475. Em 1978
uma missão comercial brasileira visitou a RDA a fim de finalizar os entendimentos finais
relativos a um consórcio a ser assinado entre firmas brasileiras e alemãs 476. Ao longo dos anos
1976 a 1979, vários acordos comerciais foram assinados, mas em sua maioria seguiram o
padrão já há muito estabelecido nas transações comerciais entre os dois países, como a
compra de equipamentos e maquinários por vários órgãos do Estado brasileiro, muitos dos
quais destinados aos hospitais, universidades e portos brasileiros, e da parte da Alemanha
Oriental, continuavam predominando a importação de produtos primários, ainda que se
verificasse um pequeno aumento da entrada de produtos manufaturados de baixo valor
agregado, tais como o café solúvel, sucos de fruta, têxteis, óleo de soja e mamona, entre

473 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1978, p. 99.
474 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1977, p. 107.
475 O Estado de São Paulo, 09/11/1977, p. 26. Para a imprensa Simonsen declarou: “Eles querem vender mais
e é provável que comprem mais”.
476 O Memorando de Entendimento assinado em 07 de julho de 1978 envolvia, dentre as empresas brasileiras, a
INTERBRÁS, a COBEC, a BRASILINVEST, a FRUTESP, a PORTTRADING e a STILL. Relatório do
Ministério das Relações Exteriores, 1978, p. 99. O texto do acordo se encontra em AHMRE, Brasília,
COLESTE/DE-II/DCC/DPF/24/06/1978, 830 (B46)(F33). O acordo ainda estimava que o comércio entre os dois
países poderia atingir a cifra de US$ 400 milhões até 1981, o que representaria um aumento de 250% em relação
ao valor global das trocas comerciais brasileiras com aquele país nos últimos anos. Resenha de Política
Exterior do Brasil, 1978, n. 18, p.75.
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outros. Apesar dos esforços, a pauta do comércio bilateral permanecia praticamente inalterada
e os saldos mantiverem-se sempre positivos para o Brasil.
Em 1978 o embaixador brasileiro em Berlim Oriental, Carlos Jacyntho de Barros, fora
substituído por Mário Calábria477. Já logo no início, dois encontros deixavam bem claro ao
novo embaixador o nível do relacionamento do Brasil com a República Democrática Alemã.
Em agosto daquele ano, Calábria, seguindo o protocolo padrão de entregar as credenciais
oficiais aos chefes de Estado, se encontrou com Erick Honecker que, na ocasião, fez inúmeras
reclamações ao embaixador brasileiro, como o próprio relatou em suas memórias:
Honecker me convidou para uma taça de champagne em seu gabinete (sempre o
protocolo), ficamos a sós, ele retirou um papel do bolso, começou a ler e eu passei a
ouvir as queixas da política comercial brasileira em relação a RDA. O assunto não
me era muito familiar, as não cumpridas promessas (algumas escritas) de
realizarmos compras na RDA, a fim de haver certo equilíbrio na balança comercial
dos nossos países, as queixas sem respostas, a dificuldade na obtenção de vistos em
favor de mecânicos e técnicos, que deveriam ir ao Brasil para consertos ou
manutenção de máquinas e aparelhos a nós vendidos ... Só pude responder-lhe que
não sabia da gravidade desses problemas, mas lhe prometi que, ‘hoje mesmo, à
tarde, passarei dois telegramas a Brasília’ (...) (CALÀBRIA, 2003, p. 302).

No mês seguinte Calábria visitou Horst Solle, ministro do comércio exterior da Alemanha
Oriental, e mais uma vez escutou uma série de reclamos e acusações voltadas, principalmente,
à lentidão e falta de agilidade das autoridades brasileiras478: “temos a mercadoria, temos o
comprador, mas autoridades brasileiras não autorizam o negócio”, argumentava o ministro;
um pouco mais a frente, a respeito do memorando do consórcio de empresas assinado em
julho daquele ano, Horst se mostrava bastante pessimista: “não sei como poderemos cumprir
o memorandum se as autoridades brasileiras continuarem a negar permissão para importação
de nossos produtos”; e quando interrogado por Calábria sobre os motivos do desequilíbrio no
balanço de comércio, a resposta foi: “os senhores devem saber melhor do que eu a resposta,
pois são os senhores que não deixam os negócios serem realizados”.

477 Mário Calábria era um diplomata de carreira com vasta experiência e vivência na Alemanha. Inclusive, logo
após a assinatura do acordo que estabeleceu as relações oficiais entre o Brasil e a RDA foi um dos nomes
cotados para assumir a embaixada brasileira em 1973. Em suas memórias, o diplomata lembra que desde o início
o posto despertara nele grande interesse: “Quando a República Federal da Alemanha e a República Democrática
Alemã assinaram o chamado “Tratado Fundamental”, que normalizou de certa maneira as relações entre ambas,
e lhes permitiu a entrada na ONU, a República Democrática Alemã (RDA) foi reconhecida pela maior parte dos
países ocidentais (1973), e o Brasil decidiu abrir uma embaixada em Berlim-Leste. O posto despertou meu
interesse (...)” (CALÀBRIA, 2003, p. 297). Ver a nomeação em Diário Oficial da União, 24/05/1978, Seção I,
p. 11.
478 AHMRE, Brasília, COLESTE/DE-II/27/09/1979/800 (B46)(F33).
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A burocracia brasileira podia ser um fator a dificultar o incremento comercial, mas
havia também o outro lado que as acusações de Solle Horst deixaram a escanteio; a
diplomacia brasileira também tinha motivos para reclamações. Do lado alemão, afora quando
da participação na feira de Leipzig, a grande porta de entrada para o mercado germanooriental, fazer propagando dos produtos que se desejava vender era proibido. O excesso de
burocracia, como no Brasil, o monopólio exercido pelo Ministério do Comércio Exterior –
todas as cartas comerciais deveriam antes passar e ser aprovados pelo ministério – e a falta de
autonomia das empresas e firmas alemãs para firmar contatos ou contratos eram fatores que
em muito atrapalhavam o desenvolvimento do comércio entre os dois países, segundo análise
da embaixada brasileira 479 . Além disso, grande parte dos negócios só eram fechados na
Alemanha Oriental mediante contatos e camaradagem, o que exigia a realização de jantares,
viagens e conversas de todos os tipos, algo um tanto difícil de ser realizado visto que a
embaixada brasileira carecia de um departamento e de pessoal especializado nessa área, e o
acesso a qualquer tipo de informação, como endereços, telefones, etc., era um grande
problema na Alemanha Oriental; ainda mais, as firmas e empresas eram todos guardadas por
policiais e qualquer um que quisesse entrar deveria ser devidamente identificado, o que
gerava constrangimentos, e os funcionários, visto que o contato com estrangeiros era proibido
por lei, eram extremamente receosos quanto a isso480.
Os problemas e diferenças que existiam na parte comercial cabiam à Comissão Mista
Brasil-RDA, que tinha o papel central de analisá-los, discuti-los e apresentar propostas de
soluções – justamente por isso grupos de trabalhos se reuniam frequentemente e, a cada dois
anos, um grande encontro era realizado. Naturalmente, a embaixada brasileira em Berlim
Oriental, bem como a germano-oriental em Brasília, deveria dar o suporte necessário para que
os trabalhos realizados pela comissão chegassem a bom termo. Mas muitas questões estavam
acima da alçada de Barros ou, depois dele, de Mário Calábria, como o caso da abertura de
escritórios comercias da Alemanha Oriental no Rio de Janeiro e São Paulo, desejo manifesto
pela RDA desde 1973. A demora das autoridades brasileiras em decidir sobre determinadas
questões fica evidente quando se constata que o Acordo sobre o Estabelecimento de
Escritórios, para fins Comerciais, nas Cidades do Rio de Janeiro e São Paulo entre o Brasil e a

479 AHMRE, Brasília, DE-II/DIC/19/02/1981/ 300.2 (F33)/800 (B46)(F33).
480 Calábria indica como soluções mais imediatas o fornecimento de instrução aos exportadores brasileiros (o
manual “Como Exportar para RDA foi escrito pela COLESTE apenas em 1980), pois as empresas alemãs não
respondem cartas de firmas que desconhecem, bem como sugere que as cartas sejam sempre enviadas em alemão
– como passam de mão em mão, o fato de estarem na língua oficial do país agilizaria em muito o processo.
AHMRE, Brasília, DE-II/DIC/16/10/1981/ 800 (B46)(F33).
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República Democrática Alemã, só veio a ser assinado em no dia 18 de julho de 1979, já nos
primeiros meses do governo de João Batista Figueiredo481 - diferentemente do que aconteceu
com outros países da região que, em virtude da transferência das embaixadas para Brasília em
1972, foram autorizados a abertura de escritórios comerciais no Rio de Janeiro já naquele ano.
A questão dos vistos a serem concedidos aos técnicos e mecânicos que deveriam viajar
ao Brasil com o objetivo de prestar assistência para a instalação e manutenção de máquinas e
equipamentos comprados pelos Brasil era outro grande problema. Até 1973, quando ainda
inexistia uma embaixada brasileira na República Democrática Alemã, mas as trocas
comerciais se desenvolviam bem independentemente das relações diplomáticas, a concessão
dos vistos ficava a cargo das embaixadas localizadas nos outros países da Europa Oriental, o
que trazia transtornos e dificuldades que, naquela época, se justificavam pela própria condição
do relacionamento entre os dois países. O fato de serem cidadãos vindos de um país
comunista era outro fator que dificultava a concessão de vistos, pois, especialmente depois
que os militares tomaram o poder em 1964 e o Conselho de Segurança passou a ter uma voz
mais ativa na política exterior brasileira, o medo de espionagem ou qualquer coisa do tipo
levava a uma cautela excessiva por parte da divisão de segurança do Itamaraty 482
(CALÁBRIA, 2003, p. 308-309) – procedimento que continuou mesmo depois do
estabelecimento das relações oficiais entre os dois países. Calábria relata que, não sem razão,
a RDA “alegava que qualquer atraso no conserto de máquinas ou aparelhos seus (...) afastaria
futuros compradores e, se ela passasse a vender menos, teria também que comprar menos”
(CALÁBRIA, 2003, p. 308-309).
A solução encontrada por Calábria para amenizar aquela situação foi adotar um
procedimento adotado também por embaixadores de outros países, inclusive dos Estados
Unidos: a “regra dos 14 dias”, segundo a qual a embaixada deveria conceder automaticamente
o visto caso não viesse nenhuma ordem contrária em até 14 dias após o pedido. Segundo
conta o embaixador, mesmo telegrafando e informando seus superiores no ministério que
adotaria tal procedimento “a fim de facilitar o nosso trabalho no país”, nenhuma resposta lhe
foi enviada, assim como nenhuma censura aos vistos concedidos fora feita pelo Itamaraty
(2003, p. 309).

481
AHMRE,
Brasília,
DEII/C/DCN/DAI/13/801.1(F33)(B46).
Disponível
on
line
em
http://daimre.serpro.gov.br/atosinternacionais/bilaterais/1979/b_45 1/4, acesso dia 19/01/2015.
482 Vários casos de suspeita de espionagem por parte da Alemanha Oriental foram relatados pela imprensa
brasileira no contexto da Guerra Fria.
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Os problemas relatados sem dúvida dificultaram o incremento das relações comerciais
entre os dois países ao longo da segunda metade da década de 1970, o que explica em grande
parte a perda de fôlego e do espaço germano-oriental no comércio internacional brasileiro
nesse contexto. Todavia, outros fatores devem ser cogitados, principalmente para se explicar o
porquê também dentre aqueles países localizados na linha da Cortina de Ferro o comércio
Brasil/RDA perdera intensidade. O pragmatismo responsável de Geisel, como já dito, buscou
reconfigurar o relacionamento do Brasil com os países do Leste europeu, e em consequência,
os contatos brasileiros com algumas nações daquela região atingiram outros patamares que,
diante dos interesses e necessidades brasileiras naqueles tempos de crise e das determinações
trazidas pelo II PND, mereciam maior atenção e destaque pelas autoridades brasileiras. Com a
Bulgária, por exemplo, após negociações ocorridas em 1977 no curso da reunião da comissão
mista, o Brasil assinou em 12 de julho de 1978 o Protocolo Comercial Brasil-Bulgária que
previa, entre outras muitas coisas, a exportação por parte de Brasil de automóveis (de passeio
e furgões) da marca Volkswagen, a construção pela INTERBRÁS de uma usina para
processamento de soja e o compromisso do governo búlgaro em dar prioridade à importação
do minério de ferro brasileiro; além do acordo, o governo búlgaro ainda manifestou interesse
em negociar com o Brasil a transferência de tecnologia em setores da indústria
farmacêutica483.
A Iugoslávia foi outro país a merecer destaque da diplomacia comercial e econômica
brasileira nos anos finais da década de 1970. Em 1977, o vice-presidente iugoslavo Lazar
Kolisesvski visitou o Brasil e na ocasião declarou ser favorável à tese brasileira de que todos
os países devem ter acesso à energia nuclear para fins pacíficos, além de manifestar apoio ao
Acordo Nuclear Brasil-Alemanha484. Uma missão iugoslava visitou a EMBRAER e o ITA
(Instituto de Tecnologia da Aeronáutica) em maio de 1978 com o intuito de examinar
capacidade técnica dessas instituições, bem como a possibilidade brasileira de exportar aviões
fabricados pelo país, e em novembro, uma missão da Central Nuclear de Krako manteve
conversações com a NUCLEBRÁS para averiguar a possibilidade de cooperação entre os dois
países nesta área485.
Apesar da aproximação do Brasil com esses países, e ainda podemos incluir a
Romênia e mesmo a Hungria, foi principalmente com a Polônia e com a União Soviética que
483 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1978, p. 91-93.
484 Comunicado de imprensa divulgado pelo MRE em 08/07/1977, em Resenha de Política Exterior do
Brasil, 1977, n.14, p. 50-51.
485 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1978, p. 195-196.
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a nova postura do Pragmatismo Responsável e Ecumênico se deu de modos mais efetivo. A
corrente de comercio acumulada com a Polônia entre os anos 1976 a 1978 foi de US$ 280,864
milhões, US$ 360,793 milhões e US$ 350,564 milhões, respectivamente, sempre com saldos
positivos para o Brasil. O avanço das relações comerciais entre os dois países estava
associado a um série de encontros e negociações que resultaram na assinatura de vários
acordos comerciais entre empresas brasileiras e polonesas, muitos dos quais prevendo
negócios a longo prazos. Já em 1976 um importante Protocolo Comercial fora assinado
quando da visita de Jerzy Olszewski, ministro do comércio exterior polonês, ao Brasil no mês
de fevereiro a tratar da venda, por parte do país europeu, de produtos químicos, adubos,
tratores e máquinas diversas para a agricultura mediante a compra de cereais e carne de porco.
Ainda, na sequência desse encontro, um contrato de longo prazo assinado entre o Ministério
da Fazenda brasileiro e a Magnesita estabeleceu a compra de produtos brasileiros pela
empresa polonesa no valor de US$ 50 milhões, dos quais US$ 15 milhões seriam adiantados
ao país europeu. Um outro acordo, estimando um negócio de US$ 150 milhões, fora
negociado entre as empresas INTERBRÁS, ANIMEX e MINEX e envolvia o comércio de
produtos soja, milho, cacau, sisal e óleos, da parte brasileira, e caulium, diadomita, asbestos,
enxofre e fertilizantes da parte polonesa. Em 1977, para além das várias visitas oficiais e das
missões comerciais, dois documentos assinados merecem destaque: o primeiro foi a
concessão por parte do governo brasileiro de uma linha de crédito de US$ 60 milhões de
dólares destinadas a estimular a exportação de produtos manufaturados; e o segundo, a
assinatura de uma carta de intenção entre a DAL International Trading Company
(representante de diversas empresas polonesas) e um consórcio de empresas brasileiras
prevendo a operação de compra e venda de mercadorias no valor de US$ 500 milhões para os
anos 1978-1980 486 . No ano seguinte, uma série de acordos foram assinados após vários
encontros entre autoridades governamentais dos dois países. Em muitos destes acordos, o
Banco Central brasileiro seria mobilizado com a intenção de apoiar cada vez mais as
exportações brasileiras para aquele país, o que era importante dentro do quadro dos grandes
desequilíbrios observados, e vários contratos referentes à área energética foram firmados, uns
prevendo comércio de carvão metalúrgico polonês em troca do minério de ferro brasileiro
(inclusive um acordo prevendo um negócio até o ano de 1990), outros, a colaboração de
empresas polonesas na exploração carbonífera no Brasil.

486 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1978, p. 106.
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Com a URSS o total acumulado no comércio internacional foi bastante significativo,
mas devido aos gigantescos déficits soviéticos, o comércio bilateral entre os dois países foi
declinando: US$ 413,568 milhões, 286,815 milhões e 199,044 milhões, sendo os saldos
negativos de US$ 389,567 milhões em 1976, US$ 268,313 milhões em 1977 e US$ 158,834
milhões para os anos de 1976 a 1978, respectivamente 487 - o que acarretava constantes
divergências e a perda do fôlego no relacionamento entre os dois países como fora verificado
no início da década de 1970, ou mesmo nos primeiros anos do governo Geisel. Apesar disso,
ocorreram nesse período importantes mudanças nas relações Brasil/URSS como, por
exemplo, quando Valentin Felin, embaixador soviético em Bonn, declarou publicamente que
o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha era algo necessário e desejável à paz mundial 488
(VISENTINI, 2004, p. 238). No campo energético, tão importante naquele momento, em
1977 várias discussões foram feitas a respeito da renovação do contrato de fornecimento de
petróleo soviético assinado em 1974 – e no ano seguinte, a PETROBRÁS conseguiu concluir
um negócio para a compra de 120 mil toneladas de petróleo no valor de US$ 120 milhões –, e
novos

entendimentos

foram

acertados

entre

a

CHESF

e

a

empresa

soviética

ENERGOMACHEXPORT para a aquisição da sexta unidade geradora da usina hidrelétrica
de Sobradinho489. Esta mesma ENERGOMACHEXPORT manteve, em 1978, uma série de
negociações com o objetivo de vender equipamentos eletromagnéticos ao Brasil. Ainda
naquele mesmo ano de 1978, em outubro, foram concluídos entendimentos entre empresas
dos dois países com vistas a ao aproveitamento de oportunidades para a transferência de
tecnologia na área da produção do aço e da energia elétrica490.
De um modo geral, podemos afirmar que as relações do Brasil com os países
localizados na Cortina de Ferro apresentaram o dinamismo, uma “fase de objetividade” como
descrita no relatório do Itamaraty de 1976, pretendido pelo Pragmatismo Responsável e
Ecumênico. Ainda que os grandes desequilíbrios na balança comercial e de pagamentos
tivessem persistido ao longo de todo o período Geisel, grandes esforços diplomáticos foram
empreendidos no sentido de incrementar o comércio brasileiro com a região, e mesmo que os
níveis percentuais em relação ao total do comércio internacional brasileiro tenham
permanecidos praticamente os mesmos de anos anteriores (algo em torno de 4%), as

487 Dados extraídos do Anuário Estatístico do IBGE, 1978 e 1979.
488 Entretanto, segundo Paulo Fagundes Vizentini, antes disso a posição soviética era de crítica em relação ao
acordo, crítica essa rejeitada pelo governo brasileiro que, no espírito do pragmatismo geiselinao, a rebatia
alegando que se o Brasil resistia às pressões do EUA, resistira também às soviéticas (VISENTINI, 2004, p. 238).
489 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1977.
490 Relatório do Ministério das Relações Exteriores, 1978, p. 97-98.
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exportações do Brasil para a região atingiram, em 1976, o montante de quase 9% do total das
exportações brasileiras, sendo a média geral do período algo em torno de 7,3%491. Além disso,
é preciso reconhecer que os contatos diplomáticos e comerciais do Brasil com aquele grupo
de países foram incrementados, tanto no plano multilateral quanto, principalmente, no
bilateral. Novas formas de cooperação foram desenvolvidas, como a formação dos consórcios
entre empresas (destaque para as estatais brasileiras) ou, ainda, de joint ventures que atuavam
em terceiros mercados, e com o desenvolvimento de projetos de transferência de tecnologia
em determinados setores industriais. Ainda, alguns países socialistas se envolveram em
grandes projetos brasileiros e, em alguns casos, o Brasil conseguiu introduzir em sua pauta
exportadora produtos manufaturados e semimanufaturados.
Deste modo, é preciso reconhecer que a diplomacia do governo Geisel voltada para o
Leste europeu se esforçou para cumprir um dos papéis centrais da política externa brasileira, a
saber: buscar subsídios para o desenvolvimento e para os planos de industrialização nacional.
Também, ao “desideologizar as relações internacionais do período” (LIGÉRIO, 2011, p. 221),
a dupla Geisel e Silveira atribuí ao relacionamento brasileiro com a Europa socialista um
caráter pragmático que fora de extrema importância para encaminhar a inserção internacional
brasileira ao universalismo e à autonomia buscados pelo Itamaraty desde meados da década
de 1950. Na busca por novos espaços internacionais que permitissem ao Brasil se distanciar
do centro hegemônico, afinal, como posto anteriormente, a autonomia buscada pelo Brasil é
sempre em relação aos Estados Unidos, o bloco socialista da Europa liderado pela URSS
representava uma alternativa a mais que o país poderia explorar no cenário internacional –
inclusive, houve quem lesse a aproximação brasileira em direção aos países do COMECON
como uma forma de pressionar o mercado americano a se abrir para os produtos brasileiros492.
O relacionamento do Brasil com a República Democrática Alemã também fora
fortemente influenciado pelas novas formas de cooperação e pelos novos elementos
introduzidos no intercâmbio do Brasil com a Europa Oriental, agora sem os constrangimentos
advindos da inexistência de relações oficiais entre os dois países. Aliás, os anos Geisel
começaram de modo bastante otimista quanto ao futuro das relações Brasil/RDA: seria o
primeiro governo brasileiro a manter contatos oficiais com aquele país, e o acordo de

491 Entre 1975 a 1979 os números são respectivamente 8,7%, 8,9%, 7,0%, 5,75%, 6,4%. Anuário Estatístico
do IBGE.
492 “Ao mesmo tempo em que diversifica suas importações ... o Brasil esta pressionando mercados como o
norte-americano, grande exportador mas insuficiente importador de nossos produtos”, O Estado de São Paulo,
22/04/1976, p. 36. Ver também Brasil amplia relações com o Leste, O Estado de São Paulo, 26/07/1977, p. 13.
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comércio e pagamentos em discussão nos anos 1974/1975 era visto como um importante
instrumento a catapultar o intercâmbio e, quiçá, fazer da Alemanha Oriental o país mais
importante para o comércio brasileiro na região. Todavia, uma série de problemas no
relacionamento comercial bilateral impediu que as expectativas mais positivas fossem
cumpridas, e ainda contribuiu para que a RDA perdesse espaço no mercado brasileiro, mesmo
em relação ao bloco europeu oriental. A forte aproximação do Brasil com a República Federal
da Alemanha não deve ser vista como um fator determinante a atrapalhar, nesses anos finais
da década de 1970, o intercâmbio Brasil/Alemanha Oriental visto que, primeiro, revogada a
doutrina Hallstein a RFA não impunha barreiras ao relacionamento brasileiro com Berlim
Oriental; depois, porque a base do relacionamento, da pauta comercial e do tipo de
cooperação que o Brasil mantinha com os dois países era bastante diferente.
A crise internacional e os grandes e permanentes desequilíbrios não solucionados na
balança comercial entre os dois países foram os fatores determinantes a contribuir para o
arrefecimento nas relações comerciais Brasil/RDA. Os déficits na balança comercial da
Alemanha Oriental se acumulavam sucessivamente, em 1977 foi de 8,1 bilhões de marcos e
em 1978 de 7,5 bilhões de marcos 493 , e os saldos favoráveis ao Brasil contribuíam para
agravar a ainda mais aquela situação. Entretanto, e apesar dos problemas verificados na área
comercial, o que muitas vezes isso gerava discursos veementes das autoridades germanoorientais como aqueles de Honecker e Horst, Mário Calábria relata que o relacionamento
entre os dois países era bastante cordial e existia por parte das autoridades alemãs uma forte
disposição à cooperação:
Não creio que houvesse, em muitas outras capitais, uma embaixada nossa que
pudesse operar tão livremente, e contar com a colaboração franca, rápida e
interessada em ajudar demonstrada pelas autoridades... espirito der camaradagem ...
o Brasil se colocando em posição privilegiada, toda a atenção nos era oferecida,
nosso pedidos e consultas mereciam tratamento imediato, e às vezes adiantavam-nos
resposta pelo telefone, se percebiam urgência extremada. Sem dúvida, deve caber ao
embaixador Carlos Jacyntho Barros, nosso primeiro embaixador na RDA e meu
antecessor, o estabelecimento desse ambiente tão favorável e receptivo. Ele foi um
hábil pioneiro que me deixou caminhos abertos (CALÁBRIA, 2003, p. 308)

Contudo, essa cordialidade e companheirismo não refletiram em um relacionamento
que levasse a uma cooperação política mais profunda – assim como com todos os outros
países da linha da Cortina de Ferro –, ainda que em muitos fóruns multilaterais o Brasil e a

493 AHMRE, Brasília, DE-II/70/ 06/03/1979/650 (F33).
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RDA pudessem defender as mesmas posições 494 . Também, o aprofundamento dos laços
culturais foi desestimulado pela chancelaria brasileira, o que não impediu a realização de
eventos culturais brasileiros na Alemanha Oriental e vice-versa, caso da apresentação da
“Camarata Musika Berlin” no Brasil e da encenação do “Auto da Compadecida” de Adriano
Suassuna no teatro estatal de Erfurt 495 . De qualquer modo, as relações do Brasil com a
República Democrática Alemã, de um modo específico, e com os países da Europa Oriental,
de um modo mais geral, seguiram as diretrizes determinadas pelo governo de Geisel e, mesmo
que centradas no intercâmbio comercial e nas relações econômicas, contribuíram, neste
contexto, para ampliar o universo da política externa brasileira e para reforçar os fundamentos
do Pragmatismo Responsável e Ecumênico e, na sequência, o próprio paradigma da
autonomia.
O governo Geisel se encerra em meio a uma forte crise econômica e a uma crescente
oposição vinda de setores sindicais (o novo sindicalismo do ABC paulista), estudantis,
empresariais (esses incomodados principalmente com a forte presença do Estado na
economia) e artísticos (HABERT, 1992). Apesar disso, conseguiu fazer seu sucessor, o
general João Batista Figueiredo, chefe do SNI, que manteve Golbery do Couto e Silva como
chefe da Casa Civil e, com isso, o processo de distensão do regime fora continuado e a
“abertura lenta, gradual e segura” pode manter seu curso496. Também, visto a consolidação do
paradigma da autonomia da política externa brasileira dentro do Ministério das Relações
Exteriores e de importantes setores da sociedade brasileira, o novo governo caracterizou-se
pela continuidade da política exterior definida pela dupla Geisel/Silveira - mas dentro de um
contexto internacional e doméstico cada vez mais adverso (VIZENTINI, 2008, p. 61).
Entrando na década de 1980, as relações do Brasil com a República Democrática
Alemã seguem o curso iniciado em meados da década de 1970 após o estabelecimento de
relações oficiais em 1973, e a assinatura do Acordo Comercial em 1975. Novas tentativas de
incrementar o intercâmbio foram feitas a partir das reuniões da Comissão Mista Brasil/RDA,
494 E isso se explica, em grande parte, pela aproximação do Brasil, e também da Alemanha Oriental, em relação
aos países do Terceiro Mundo e ao Movimento dos Não Alinhados durante a década de 1970. Vários
documentos produzidos pela embaixada brasileira em Berlim Oriental relatam um forte movimento diplomático
da República Democrática Alemã em direção à África e a alguns países da Ásia e da América Latina. Destaque
para análise feita por Jacynto de Barros das relações da RDA com os países lusófonos do continente africano,
AHMRE, Brasília, DE-II/DAF-II/15/19/01/1978/900(F33)(A).
495 AHMRE, Brasília, DDC/186/14/11/1977/640 (B46)(F33).
496 Para manter o controle das instituições políticas em meio a crescente insatisfação e ao crescimento da
oposição, o governo Geisel promoveu alterações na legislação eleitoral, caso da Lei Falcão de 1976 e do “Pacote
de Abril” de 1977 e, assim, conseguia manter a maioria dentro do Congresso Nacional. Sobre isso ver
NAPOLITANO (2014, p. 229-255) e VIEIRA (2014, p. 85-106).
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e da assinatura de novos acordos, tratados e protocolos envolvendo a área comercial
(Memorando de Entendimento para Estabelecer as Bases do Comércio de 1982), científica
(Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica de 1984), diplomática (Acordo sobre
a Abertura do Consulado Geral em São Paulo de 1989) e, já nos momentos finais da
República Democrática Alemã, cultural (Acordo sobre Cooperação Cultural de 1990). Apesar
disso, como muito bem colocou Moniz Bandeira, “a crise de divisas (...) não favoreceu o
comércio bilateral entre os dois países” (2011, p. 276). Perdendo força e intensidade a medida
que a crise econômica se aprofundava no Brasil, e mesmo na Alemanha Oriental e em todos
aqueles países da linha da Cortina de Ferro, o relacionamento entre os dois países se encerra
apenas no momento em que a República Democrática Alemã fora extinta, após sua
reunificação à República Federal da Alemanha em 03 de outubro de 1990497.

497 Há na historiografia especializada uma discussão a respeito do que, de fato, ocorreu em out. de 1990 – uns
alegam se tratar de uma “reunificação”, outras falam em “unificação” ou ainda em “anexação”. Ver,
FULBROOK (2012, 2009, 1992), MEYER (2009), BANDEIRA (2011, 2009), KITCHEN (2013) e FLACH
(2007). Sobre o processo de Reunificação Alemã e a posição e visão da diplomacia brasileira ver ÁVILA (2009).
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CONCLUSÃO

Ao longo da segunda metade do século XX o Brasil almejou uma inserção
internacional mais independente dos grandes centros de poder, especialmente dos Estados
Unidos, e por isso buscou configurar uma política exterior que fosse capaz de garantir maior
autonomia de atuação e, ao mesmo tempo, estivesse a serviço do desenvolvimento nacional.
O caminho para tanto não foi linear, muito pelo contrário, foi permeado por uma série de
marchas e contramarchas impostas tanto pelo sistema internacional, quanto pelas questões de
ordem doméstica. Mas apesar das vicissitudes ensejadas pelo desenho e pela implementação
de um modo autônomo de inserção internacional, o chamado paradigma da autonomia se
impôs sobre o americanismo (o paradigma da aliança especial) na condução da política
externa brasileira na década de 1970.
A construção e o desenvolvimento do paradigma da autonomia alterou o modo de se
pensar e operar as relações internacionais do Brasil, principalmente porque engendrou uma
política externa de corte mais pragmática, realista e universalista, e, justamente por isso, pode
servir como um caminho para se pensar as relações bilaterais do Brasil com a República
Democrática Alemã, bem como com os outros países socialistas da Europa Oriental, dentro de
um contexto marcado pela rivalidade dos blocos em disputa na Guerra Fria. O relacionamento
brasileiro com a Alemanha Oriental se desenvolveu a partir dos anos finais da década de
1950, portanto, coincidindo com os primeiros esboços mais bem acabados do paradigma da
autonomia e, não menos importante, com a consolidação do processo de industrialização
como um grande projeto de Estado então a exigir uma ação internacional mais intensa na
prospecção de novos mercados e contatos a serem mobilizados em nome dos interesses
nacionais.
Naquele contexto, os ditames da Guerra Fria a dividir o mundo em dois grandes polos
impunha uma série de constrangimentos que o Brasil como membro do bloco ocidental,
portanto aliado dos Estados Unidos e inimigo dos comunistas, tinha que enfrentar em nome
da universalização de suas relações internacionais. Além disso, a doutrina Hallstein,
formulada pelo chanceler alemão ocidental Konrad Adenauer e seu ministro das relações
exteriores Walter Hallstein em 1955 erguera uma barreira que impedia qualquer tipo de
relacionamento oficial com a República Democrática Alemã. Nesse sentido, o governo de
Juscelino Kubistchek, especialmente no curso do desenho de uma política exterior mais
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diversificada e abrangente com a Operação Pan-Americana, pode ser considerado um ponto
de inflexão, pois se por uma lado manteve a recusa em estabelecer relações diplomáticas com
qualquer um dos países localizados na linha da Cortina de Ferro, incluindo a União Soviética,
que era, inclusive, reconhecida pelos aliados ocidentais do Brasil, por outro procurou ampliar
o diálogo e o intercâmbio comercial com a Europa Oriental, do qual resultou a abertura de
vários escritórios comerciais, acordos interbancários e na intensificação das trocas comerciais.
Assim, as exportações brasileiras de café, cacau e algodão para a Alemanha Oriental,
bem como as importações de adubos, produtos químicos, máquinas e equipamentos
industriais cresceram entre os anos 1954-1957 e ensejaram, no ano de 1958, a assinatura de
um acordo interbancário entre o Banco do Brasil e o Deutsche Notenbank que pudesse
regulamentar as transações em curso. Também, a fim de conferir maior dinamismo no
intercâmbio entre os dois países, foi autorizada em 1959 a abertura de um escritório comercial
da RDA no Rio de Janeiro, e já no ano seguinte diversas empresas e instituições brasileiras
participaram da feira de Leipzig, com grande destaque para o Instituto Brasileiro do Café.
Entretanto, é mister afirmar que este movimento em direção aos países socialistas da Europa
refletem mais o desejo de ampliar o espaço de barganha internacional (VIZENTINI, 2008, p.
22) do que a consolidação de um novo paradigma de política externa a orientar a inserção
internacional brasileira.
Depois desse impulso inicial advindo do governo JK, nas décadas seguintes o
paradigma da autonomia se fortaleceu e se impôs como modelo de inserção internacional à
política externa brasileira, e nesse curso, os países localizados na linha da Cortina de Ferro
tornaram-se parte integrante do arcabouço diplomático brasileiro, o que resultou em
importantes intercâmbios, comerciais e políticos. “Relações bilaterais são caracterizadas por
um jogo de diferentes interesses que determinam períodos de maior e menor cooperação”
(LOHBAUER, 1999, p. 161), e nesse sentido, uma vez iniciado o movimento de aproximação
com a Europa socialista, as relações do Brasil com os países desta região, a incluir a
Alemanha Oriental, objeto central desta dissertação, seriam marcadas por momentos de
aproximações e distanciamentos que refletem os interesses, os pressupostos e os fundamentos
dos formuladores e operadores da política exterior brasileira e dos países envolvidos, bem
como os condicionantes advindos do sistema internacional.
Ainda que “mais precoce do que equivocada” (VISENTINI, 2013, p. 55), a Política
Externa Independente de Jânio Quadros e João Goulart marcou o nascimento do novo
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paradigma (PINHEIRO, 2004, p. 33). Foi sob os auspícios da PEI que, a despeito das pressões
norte-americanas e dos setores mais conservadores da sociedade brasileira, o Brasil
reestabeleceu suas relações diplomáticas com os países da Europa Oriental, incluindo a União
Soviética em 1961. Entretanto, preservando o bom relacionamento com República Federal da
Alemanha, o Brasil não ultrapassou os limites determinados pela doutrina Hallstein e, assim,
manteve com a República Democrática Alemã um relacionamento exclusivamente comercial,
mas bastante vantajoso para os dois países independentemente da oficialização diplomática do
relacionamento bilateral. É bem verdade que a inclusão da Alemanha Oriental na Missão
Dantas que visitou os países do Leste europeu em 1961 fora uma forma de manifestar
autonomia. O episódio, que resultou na assinatura de um documento oficial entre os dois
países, redundou em um mal estar diplomático entre o Brasil e a RFA, resolvido depois de
sucessivas declarações de Quadros, Arinos e Dantas de que não houvera reconhecimento
oficial da Alemanha Oriental, nem em atitudes nem em intenções – mas reforce-se que nessas
mesmas declarações, as autoridades brasileiras defendiam de modo bastante intenso o direito
brasileiro de comercializar com quem quer que o Brasil desejasse, e isso incluía em definitivo
a República Democrática Alemã.
Durante a vigência da Política Externa Independente o relacionamento brasileiro com
os países localizados na linha da Cortina de Ferro fora colocado, para além de reforçar uma
inserção internacional mais universal e autônoma no cenário internacional, a serviço do
desenvolvimento nacional. Naqueles anos a Alemanha Oriental, e também todos os outros
Estados socialistas do continente europeu, apresentavam novas possibilidades de acesso aos
insumos necessários à industrialização brasileira, destaque para máquinas e equipamentos
industriais e agrícolas, e também à abertura de um promissor mercado consumidor para os
tradicionais produtos brasileiros, como o café, açúcar, algodão, cacau, minério de ferro, com a
vantagem de poder ser incluídos na pauta exportadora brasileira os manufaturados que cada
vez mais eram produzidos pelas indústrias nacionais.
O golpe militar de 1964 levou ao retorno, ainda que momentaneamente, do
americanismo como padrão de política externa e, com isso, freou as aspirações mais
inovadoras da Política Externa Independente. No entanto, quando colocado em perspectiva de
longo prazo, o regime instituído naquele ano não reverteu o movimento em direção a uma
política exterior mais independente e autônoma, muito pelo contrário, fora justamente durante
o governo dos presidentes ditadores que a autonomia se consolidou como paradigma da
política exterior brasileira. O violento caráter anticomunista da ditadura brasileira pode ter
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esfriado os ânimos quanto à aproximação do país com a Alemanha Oriental, com a União
Soviética e com os outros países da linha da Cortina de Ferro em 1964, mas na medida em
que os planos de desenvolvimento exigiam uma ampliação das relações exteriores brasileiras,
os interesses nacionais falavam mais alto, e os fundamentos ideológicos eram substituídos por
uma postura política mais realista e pragmática, o que favoreceu, sobremaneira, o
relacionamento do Brasil com a República Democrática Alemã. Deste modo, os militares não
apenas não romperam os laços diplomáticos que o país possuía com os Estados socialistas da
Europa, como aprofundaram o intercâmbio comercial com todos eles, buscando ali os
insumos necessários à industrialização.
O governo de Castelo Branco ficou marcado como um “passo fora da cadência”
(CERVO; BUENO, 2011, p. 363), ou como um “hiato” (OLIVEIRA, 2005, p. 107), visto que
posicionou o país na esfera ocidental de modo dependente, “interdependente” diriam os
formuladores da diplomacia do primeiro presidente militar, a defender o alinhamento
automático do Brasil com os Estados Unidos. Mas apesar do interregno do ano de 1964,
quando a diplomacia brasileira ficou sem saber como agir diante dos países da linha da
Cortina de Ferro, nos anos seguintes as diretrizes determinadas eram ampliar e diversificar o
intercâmbio com o Leste europeu, especialmente depois que o modelo de substituição de
exportações (SILVA, 2003) se consolidou em meados da década de 1960 e passou a exigir um
esforço cada vez maior da diplomacia brasileira no sentido de prospectar mercados
consumidores paras os produtos brasileiros. A ênfase nas relações comerciais e bilaterais
favoreceu sobremaneira para que o intercâmbio brasileiro com a Alemanha Oriental pudesse
ser mantido, ou mesmo ampliado, a despeito das profundas diferenças ideológicas existentes
entre o regime político brasileiro e germano-oriental. Aqui, cabe lembrar que nem os Estados
Unidos nem a Alemanha Ocidental se opuseram ao relacionamento do Brasil com os países da
Europa Oriental, muito pelo contrário, visto que havia naquele contexto um movimento de
aproximação desses dois países em relação à União Soviética e à sua área de influência.
A escolha do nome de Costa e Silva para presidente em 1967 marcou a tomada do
poder pela chamada linha dura das Forças Armadas. Ligado a um grupo mais nacionalista, no
plano interno Costa e Silva defendera e implantara um maior endurecimento do regime, e no
plano externo, rompendo com os pressupostos diplomáticos de Castelo Branco, promoveu
uma “nova correção de rumos” (CERVO; BUENO, 2011, p. 408), recuperando aspectos da
política externa independente dos quais se destacam o posicionamento mais autonomista, uma
inserção internacional mais universalista e a ênfase no conflito Norte/Sul a aproximar o Brasil

234

dos países do Terceiro Mundo e do movimento dos Não Alinhados. No curso da Diplomacia
da Prosperidade, o país adotou uma postura bastante combativa em relação às regras do
sistema internacional sempre a favorecer os países desenvolvidos e as potências. Em
consequência, inúmeros atritos foram observados entre o Brasil e os Estados Unidos. Com
relação aos países localizados na linha da Cortina de Ferro, Costa e Silva manteve a mesma
diretriz de Castelo Branco, esta que seria a diretriz básica do regime militar no relacionamento
do Brasil com o Leste europeu: ampliar o diversificar o comércio com aquela região em nome
do interesse nacional.
Entretanto, os atritos gerados com as potências industrializadas a respeito das regras
do comércio internacional, as divergências quanto a uma série de questões com os Estados
Unidos e a defesa de uma política externa autônoma, independente e a serviço do
desenvolvimento nacional, faziam dos países da Europa Oriental parceiros a serem
mobilizados independentemente da bandeira ideológica, e um dos resultados disso fora a
maior presença desses países no comércio brasileiro – e consequentemente dos produtos
desses países no mercado brasileiro. Nesses anos finais da década de 1960 a presença da
Alemanha Oriental no Brasil cresceu significativamente, e o ponto alto deste relacionamento
fora o acordo assinado em 1967 pelo Ministério da Educação brasileiro com empresas daquele
país para o fornecimento de material e equipamentos para hospitais e universidades brasileiras
no valor de US$ 20 milhões. Vale destacar que o Acordo MEC/RDA, como ficou conhecido,
fora assinado no mesmo momento em que o MEC discutia com a USAID (United States
Agency for International Development) um plano de reestruturação do ensino superior
brasileiro, e mesmo a oposição e as pressões norte-americanas contrárias ao acordo
MEC/RDA não foram suficientes para dirimir a posição brasileira; prevaleceu a postura
autonomista, pragmática e realista adotada pela diplomacia brasileira.
A conclusão do acordo e os positivos resultados comerciais do intercâmbio
Brasil/RDA nos anos finais da década de 1960 ensejaram novas percepções a respeito da
Alemanha Oriental dentro do Brasil, amplificada pelo fato de que entre 1968-1969 o volume
das trocas comerciais entre os dois países quase duplicou. Seguindo um sentimento otimista
quanto ao futuro do relacionamento Brasil/RDA, em 1969 a editora Laemmert publicou um
pequeno livro intitulado O Problema Alemão: princípios e objetivos da RDA, cujo objetivo
era apresentar aos seus leitores aquele país que completava 20 anos de existência, e que havia
se transformado na quinta potência industrial da Europa e no sétimo produtor mundial
(STOPH; NORDEN, 1969). Além disso, mudanças na geopolítica internacional, com o
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avanço da distensão e os maiores entendimentos entre EUA e URSS esfriando o conflito
Leste/Oeste, e na política doméstica e exterior da República Federal da Alemanha,
principalmente depois que Willy Brandt chegou ao poder e implementou a Ostpolitk, então a
enterrar a velha doutrina Hallstein, ampliavam ainda mais o otimismo quanto ao futuro nas
relações Brasil/RDA, pois vislumbrava-se em breve o reatamento das relações diplomáticas
entre os dois países.
O Acordo Básico assinado entre a República Democrática Alemã e a República
Federal da Alemanha em 1972 garantiu a normalização nas relações interalemãs e,
consequentemente, abriu as portas para que os países ocidentais pudessem reconhecer
oficialmente a Alemanha Oriental como um Estado dentro do sistema internacional. Nos
primeiros anos da década de 1970 dezenas de países trocaram, então, embaixadas com a RDA
e na esteia dos acontecimentos o Brasil, por meio de um acordo firmado por troca de notas
entre Mario Gibson Barbosa e Dieter Kulitzka, tornava-se em 22 de outubro de 1973 o 98º
país do mundo a trocar embaixadas com a República Democrática Alemã. A troca de
embaixadas trouxera uma nova dinâmica no relacionamento Brasil/RDA, pois oficializadas as
relações, tratados a nível estatal puderam ser assinados, visitas oficiais de autoridades
diplomáticas e ministeriais puderam acontecer, o que, em muitos aspectos, dinamizava o
intercâmbio comercial, este que fora desde o início dos contatos entre os dois países o
objetivo principal da aproximação brasileira com a RDA. Entretanto, o ato não deve ser
entendido como uma inovação diplomática, nem como um novo paradigma no
relacionamento Brasil/RDA, já que o Brasil estabelecera relacionamentos oficias com os
países da Europa socialista em 1961, e só o não tinha feito com a RDA em consequência da
doutrina Hasllstein.
O governo Médici, apesar de flertar com o eixo americanista da política externa
brasileira, não retomou o alinhamento automático dos tempos de Castelo Branco, nem adotou
uma ação externa ideologicamente orientada. O interesse nacional, como previsto na
diplomacia de Médici, prevaleceu sobre as questões de ordem ideológica, ainda mais quando
o “Milagre Brasileiro” ensejava a perspectiva de que a distância entre o Brasil e os países
desenvolvidos se encurtava e que seria rápido o ingresso brasileiro no seleto clube do
Primeiro Mundo. Nesse sentido, o comércio internacional, que era visto como um meio
fundamental em direção ao desenvolvimento já que capaz de prover o Brasil das divisas e dos
insumos necessários à industrialização, fora a peça chave na política externa do governo
Médici que buscou reforçar os laços bilaterais, ao invés de uma abordagem multilateral ou em
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bloco, com diversos países localizados nos diferentes continentes. Assim, a Europa Oriental
permanecia como um espaço promissor cujo intercâmbio comercial deveria ser explorado de
modo vantajoso e posto a serviço dos interesses nacionais.
A Diplomacia da Prosperidade de Médici iniciou timidamente um movimento em
direção ao Oriente Médio, à África e à Ásia que seria amplamente aprofundado durante o
governo Geisel a partir da formulação do Pragmatismo Responsável e Ecumênico. Este
fortaleceu a linha pragmática, autonomista e universalista há muito perseguida pelo Ministério
das Relações Exteriores, a consolidar, então, o paradigma da autonomia – para Maria Regina
Soares, com Geisel o paradigma globalista se articulou de modo mais nítido, pois defendia
“que a globalização das relações exteriores é a via mais promissora para um país como o
Brasil” (SOARES, 1994, p. 37). A independência internacional almejada seria refletida
principalmente na assinatura do Acordo Nuclear Brasil/RFA em 1975, a despeito das fortes
pressões em contrário e das tentativas de boicote americanas. Também, a condenação às
ocupações israelenses na Cisjordânia, o posicionamento favorável quanto a considerar o
sionismo uma nova forma de racismo, o reconhecimento e OLP e de governos revolucionários
na África, exemplo de Angola e Moçambique, a condenação do apartheid e a defesa
veemente da descolonização e da autodeterminação dos povos, seriam outras marcas do novo
modo de inserção internacional trazido pelo Pragmatismo Responsável e Ecumênico.
Em relação aos países socialistas da Europa Oriental, a diplomacia de Geisel enfatizou
o caráter pragmático do relacionamento e buscou naquela região os subsídios necessários para
a industrialização e o desenvolvimento brasileiro. As novidades trazidas pelo pragmatismo
geiseliano puderam ser sentidas nas novas formas de cooperação que foram desenvolvidas, a
exemplo da formação dos consórcios entre empresas (destaque para as estatais brasileiras), de
joint ventures que atuavam em terceiros mercados, ou, ainda, com o desenvolvimento de
projetos de transferência de tecnologia em determinados setores industriais. Entretanto, os
grandes e constantes desequilíbrios que se acumulavam ano a ano na balança comercial
tornavam-se cada vez mais um grande empecilho para o incremento das relações comerciais
do Brasil com aqueles países. Mas, apesar disso, grandes esforços foram feitos no sentido de
superar os problemas existentes no relacionamento comercial e, ainda que proporcionalmente,
o intercâmbio com o Leste europeu tenha ficado ao longo da década de 1970 algo em torno
dos 4% do total, o mercado da Europa Oriental representou neste mesmo período 7,5% do
total das exportações brasileiras.
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Com a República Democrática Alemã, sendo o governo Geisel o primeiro a tomar
posse após a troca de embaixadas, foram assinados dois importantes documentos visando
melhor regulamentar o comércio entre os dois países: em 05/11/1975 foi assinado o Acordo
de Comércio e Pagamentos entre o Brasil e a República Democrática Alemã, e em 23/07/1976
foi a vez do Convênio Sobre Transporte Marítimo entre o Brasil e a República Democrática
Alemã. A esses dois, seguiram-se outros acordos, protocolos, memorandos e convênios que
foram assinados ao longo da década de 1980 pelos governos que no Brasil se sucederam.
Apesar das relações oficializadas, dos acordos e convênios assinados, o comércio Brasil/RDA
não deslanchou como se imaginou nos anos finais da década de 1960 e nos anos iniciais de
1970, mantendo-se bastante pequeno dentro do total do comércio exterior brasileiro, mesmo
dentro do intercâmbio comercial com os países da Europa Oriental, onde permanecia na
terceira ou quarta posição.
Em um contexto de crise econômica, a exigir do Brasil grandes esforços no sentido de
aumentar o valor de suas exportações, o comércio exterior e a diplomacia brasileira dariam
forte ênfase às vendas de manufaturados de maior valor agregado e de serviços. Deste modo,
a baixa diversificação do comércio Brasil/RDA fora fator determinante para que expectativas
otimistas redundassem em um relacionamento morno e protocolar: os déficits germanoorientais permaneciam grandes e a pauta exportadora brasileira continuava baseada em
produtos primários, como o café, o cacau, o algodão, o minério de ferro, ainda que crescessem
as vendas de produtos manufaturados de baixo valor agregado como sucos de frutas e café
solúvel. Independentemente dos resultados comerciais, que foram positivos quando colocados
em termos absolutos, e apesar do fato de ter sido o comércio e as relações econômicas a base
fundamental a sustentar o intercâmbio bilateral do Brasil com a Alemanha Oriental e com os
outros países da linha da Cortina de Ferro, as relações brasileiras seguiram as diretrizes
determinadas pelo governo de Geisel e contribuíram, neste contexto, para ampliar o universo
da política externa brasileira e reforçar os fundamentos do Pragmatismo Responsável e
Ecumênico e, na sequência, do próprio paradigma da autonomia.
Para terminar, acreditamos que um estudo sobre as relações do Brasil com a República
Democrática Alemã, colocando em perspectiva o desenho de um novo paradigma de inserção
internacional para o Brasil, pode contribuir para iluminar aspectos ainda pouco conhecidos e
estudados na história da política externa brasileira. Ainda que as relações Brasil/RDA tenham
permanecidas pequenas ao longo das décadas de 1960 e 1970, e continuariam diminutas na
década de 1980, analisar este intercâmbio pode, para além de trazer dados, informações e
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conteúdos para aspectos específicos da história das relações bilaterais brasileiras, nos ajudar a
compreender melhor a atuação da global da política exterior do Brasil dentro de um contexto
de reformulação da atuação internacional brasileira e de mudanças no sistema internacional.
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