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RESUMO 

 

LAGE, Hugo Magalhães Ferreira. A Disputa pelo Desenvolvimento: os governos Kubitschek e 

Goulart frente às intervenções do FMI. 2021. 120 f. Dissertação (Mestrado em Estudos 

Estratégicos) – Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos, da Defesa e da Segurança, 

Instituto de Estudos Estratégicos, Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ, 2021. 

 

O presente trabalho teve como foco central estudar a conceituação e aplicação prática do conceito 

de soberania, suas problemáticas e limitações. Para tal, foi feita uma revisão bibliográfica sobre o 

termo, sua construção e suas mudanças na história, de forma a entender sua relação intrínseca com 

o Estado e, ao mesmo tempo, a constituição mútua entre os dois. Visando a uma conceituação para 

a palavra “soberania”, usou-se o arcabouço teórico apresentado por Stephen Krasner, teórico e 

formulador político estadunidense. Entendendo a necessidade e algumas lacunas da obra, a 

pesquisa optou por utilizar mais exemplos, enriquecendo um trabalho já muito robusto. Para tal, 

houve uma breve apresentação do cenário político internacional e nacional do Brasil, no período 

de 1945 a 1964, selecionando eventos na área de Política Econômica. O problema de busca 

entender se o Brasil conseguiu afirmar sua soberania nesse período, frente a possíveis ingerências 

externas na área econômica. Por fim, houve a escolha de dois casos para uma análise mais 

minuciosa. Foram eles a relação entre o governo Kubitschek com os EUA e o FMI; e a relação 

entre o governo Goulart também com os EUA e o FMI. Aqui, a hipótese de trabalho é testada, 

quando se estuda o efeito de ingerência ou pressões externas que afetem a Soberania Vatteliana 

(SV), e quais as reações da parte dos governantes brasileiros. O marco temporal escolhido se deu 

por ser um momento no qual o Brasil buscava uma política gradual de inserção e autonomia, 

reforçando sua soberania, mas tendo que lidar com uma grande potência ocidental, o que lhe trouxe 

questões importantes a serem resolvidas.  

 

Palavras-chave: Soberania. Soberania Vatteliana. Brasil. FMI. Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

LAGE, Hugo Magalhães Ferreira. The Struggle for Development: the Kubitschek and Goulart 

governments facing IMF interventions. 2021. 120 f. Dissertation (Masters’ in Strategic Studies of 

Defense and Security) – Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos, da Defesa e da 

Segurança, Instituto de Estudos Estratégicos, Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ, 2021.  

 

The present work focused on studying the conceptualization and practical application of the 

concept of sovereignty, its problems and limitations. To this end, a bibliographical review was 

made on the term, its construction and its changes in history, in order to understand its intrinsic 

relationship with the State and, at the same time, the mutual constitution between the two. Aiming 

at a conceptualization for the word “sovereignty”, we used the theoretical framework presented by 

Stephen Krasner, the American theorist and political formulator. Understanding the need and some 

gaps in the work, the research chose to use more examples, enriching an already very robust work. 

To this end, there was a brief presentation of the international and national political scenario in 

Brazil, from 1945 to 1964, selecting events in the area of Economic Policy. The research problem 

is to understand whether Brazil managed to assert its sovereignty in this period, in the face of 

possible external interference in the economic area. Finally, two cases were chosen for a more 

detailed analysis. They were the relationship between the Kubitschek government with the US and 

the IMF; and the relationship between the Goulart government and the US and the IMF. Here, the 

working hypothesis is tested, when studying the effect of interference or external pressures that 

affect the Vattelian Sovereignty (SV), and what are the reactions on the part of Brazilian rulers. 

The chosen time frame was because it was a moment in which Brazil sought a gradual policy of 

insertion and autonomy, reinforcing its sovereignty, but having to deal with a great Western power, 

which brought it important issues to be resolved. 

 

Keywords: Sovereignty. Vattelian Sovereignty. Brazil. IMF. United States. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na Carta das Nações Unidas, é possível ler, logo em seu segundo artigo, o seguinte 

princípio no qual a Organização se fundamenta: “A Organização é baseada no princípio da 

igualdade soberana de todos os seus membros. ” (ONU, 1945, p. 6). Nesse sentido, todos os Estados 

membros da Organização das Nações Unidas (ONU) teriam os mesmos direitos e deveres, sendo 

entendidos como iguais perante a lei internacional e tendo garantido o direito de não intervenção. 

Esse entendimento, porém, não era respeitado em período anterior à criação da instituição, 

tampouco o sendo após o estabelecimento desta instituição internacional, em 1945, logo ao fim da 

Segunda Guerra Mundial.  

Na Guerra Fria, foram recorrentes as intervenções por parte das duas grandes potências 

em outros países, como no caso da Guerra da Coreia, da Guerra do Vietnã e da influência em golpes 

de Estado, tanto por parte dos Estados Unidos (EUA) quanto da União Soviética (URSS). É aqui 

que o foco do presente trabalho será dado. Nesse sentido, o principal objetivo deste estudo é 

analisar como as instituições internacionais ou os Estados interferiram na soberania brasileira. 

Essas “intromissões” foram feitas das mais diversas maneiras, mas o foco desta pesquisa 

desenvolvida se dará nas condicionalidades e exigências em relação à política econômica brasileira, 

especificamente dos governos Juscelino Kubitschek e João Goulart.  

O objetivo desta pesquisa, assim, é contribuir com a produção no campo dos Estudos 

Estratégicos sobre o conceito de soberania, favorecendo a sua expansão. Outro ponto importante é 

a utilização da História como instrumento auxiliar para a análise, algo muito importante para esse 

campo, sempre evitando possíveis anacronismos. O problema de pesquisa busca entender se o 

Brasil conseguiu afirmar sua soberania no período de 1945-1964, frente a possíveis ingerências 

externas, fossem elas pela presença americana no Brasil, fossem pela participação do Fundo 

Monetário Internacional (FMI) na política econômica. Para tal, a definição de soberania utilizada 

será apresentada no primeiro capítulo, e os episódios analisados, no terceiro capítulo. São eles a 

contenda e posterior ruptura de relações entre Brasil e FMI, durante o governo Juscelino 

Kubitscheck, e a relação entre o governo João Goulart, o FMI e os EUA, bem como as constantes 

negativas de empréstimos para a administração brasileira.  

Essa análise se faz relevante tendo em vista que, mesmo que seja recorrentemente 

utilizado o termo soberania em diversas situações, raramente seu significado é explicado. É 
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importante frisar, ainda, que se trata de um conceito construído historicamente. Com a explicitação 

e aplicação do conceito, será possível analisar se o país fez frente às pressões externas, com base 

em uma análise específica do contexto nacional brasileiro, em um período que permite 

distanciamento histórico, favorecendo o analista. 

Em virtude das circunstâncias históricas, é central verificar a ação dos EUA e do FMI. A 

justificativa para tal se dá por três motivos principais. O primeiro deles é o contexto vivido no 

período, no qual duas potências lideravam dois blocos de poder distintos no mundo e lutavam por 

influência em áreas periféricas. Os EUA tinham como principais zonas de influência a Europa 

Ocidental, o Japão e o continente americano, enquanto que a URSS influenciava diretamente a 

Europa Oriental (HOBSBAWM, 1994). Outras regiões estavam abertas para disputa, como o 

Oriente Médio, o Sudeste Asiático e a África. Nestas zonas de influência, tanto a URSS quanto os 

EUA tinham o entendimento implícito de que poderiam agir de acordo com seus interesses, 

influenciando na política interna dos países, seja com ações diretas ou indiretas. De acordo com 

Hobsbawm (1994, p. 352), a influência estadunidense nas Américas era tão forte que, 

 

Embora a maior parte do continente reconhecesse estar no que agora se chamava 

dependência “neocolonial” de um único poder imperial dominante, os EUA foram 

suficientemente realistas para não mandar canhoneiras e fuzileiros aos Estados 

maiores – não hesitaram em usá-los contra os menores –, e os governos latino-

americanos do Rio Grande ao cabo Horn sabiam perfeitamente bem que o mais 

sensato era ficar do lado certo de Washington. A Organização dos Estados 

Americanos (OEA), fundada em 1948, com sede em Washington, não era um 

corpo inclinado a discordar dos EUA. Quando Cuba fez sua revolução, a OEA a 

expulsou.  

 

O segundo motivo é a proximidade dos EUA com o Brasil geográfica, diplomática e 

politicamente. A terceira motivação está, especificamente, relacionada à instituição financeira que 

será analisada, o FMI. Esse terceiro motivo pode ser dividido em dois fatores. O primeiro deles é 

a liderança clara exercida pelos estadunidenses em sua direção tanto no que concerne à concessão 

de empréstimos quanto nas condicionalidades impostas, visando à reprodução do modelo 

econômico do principal fiador dela. A segunda é por uma condição interna brasileira: sua dívida 

externa constante, grave problema desde a Independência, considerando que o país nasce com o 

dever de ressarcir a Inglaterra (KRASNER, 1999; SKIDMORE, 1999).  

O interesse por esse problema de pesquisa deu-se pela leitura do livro Sovereignty, de 

Stephen Krasner (1999), em que foram observados diversos casos históricos de ingerências nas 
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soberanias nacionais de países “menores” no sistema internacional. O questionamento proposto 

visa suprir uma lacuna, acrescentando ao já extenso trabalho do autor, mas também buscando tirar 

o foco majoritário feito por ele em países europeus. Estes não são os únicos estudados, porém um 

caso claro como o do Brasil no período prévio à ditadura é um objeto de análise valiosíssimo e que 

mistura formas diferentes de intervenções externas no país (KRASNER, 1999). Um outro 

argumento para a produção deste trabalho se dá pelo fato do termo soberania ser usado em diversos 

contextos diferentes, mas nem sempre significando a mesma coisa. Por isso, com essa separação 

conceitual, a abordagem torna-se mais rigorosa. 

O estímulo para tal pesquisa adveio também após a leitura da frase da autora Cynthia 

Weber: “ninguém sabe o que é soberania” (WEBER, 1995 apud MELLO, 2000, p. 350). De fato, 

muito se fala, na teoria, o que é a soberania, mas a prática não corresponde a ela. Rousseau, por 

exemplo, era um defensor de que se abandonasse o uso da palavra soberania, pois o poder do Estado 

não era mais absoluto (MELLO, 2000, p. 350). Esse pensamento parece um pouco radical, visto 

que o termo ainda tem utilidade, apesar de que o seu valor teórico nunca será igual ao aplicável, 

como o próprio Bodin já entendia, reconhecendo a diferença da soberania teórica, ou ilimitada, e a 

soberania na prática, na qual o governante sempre teria limitações (BODIN, 2011 apud RIBEIRO, 

2014). Cabe ainda mencionar que outro fator relevante desta pesquisa é seu significado no 

momento em que vivemos, com tendência forte de revisionismo histórico não acadêmico. Este 

deve ser combatido com propostas que reafirmem a necessidade da produção teórica, conceitual, 

feita em um ambiente com a devida pesquisa e com embasamento em fontes adequadas. 

Não se mantendo apenas no âmbito interno, o trabalho é válido para compreender como a 

atuação estadunidense e das instituições financeiras, muitas vezes seguindo os interesses dessa 

grande potência na Guerra Fria, feria das mais diversas maneiras a soberania nacional. Com esta 

pesquisa, pode-se ter uma perspectiva brasileira de como tal intervenção afetou o ambiente 

doméstico e as disputas que ocorriam. Para além disso, este estudo evidencia como a lógica 

internacional do conflito entre comunismo e capitalismo foi reproduzida no âmbito interno 

brasileiro. Em última instância, este estudo também será agregador para os Estudos Estratégicos 

vista a sua interdisciplinaridade com a História, o que fortalecerá pesquisas futuras, além de 

demonstrar a necessidade do estudo histórico para se realizar qualquer tipo de pesquisa em Ciências 

Sociais. Vale ressaltar, novamente, que a pesquisa histórica serve para se aprender com o passado 

e entender o presente. 
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A singularidade desta pesquisa dá-se pela aplicação de um arcabouço teórico não utilizado 

com frequência no Brasil, colocando-o à prova e demonstrando seus limites e validade. Além disso, 

é mais um estudo de caso que pode ajudar na elaboração teórica, em outros períodos históricos, 

tendo em vista que os exemplos utilizados por Krasner (1999) foram, majoritariamente, do século 

XIX, início do século XX e pós-Guerra Fria. Há uma lacuna na pesquisa desse autor sobre a Guerra 

Fria, um dos momentos mais importantes da história no que toca a intervenções. A escolha do 

marco temporal de 1945-1964 foi feita por ser um período em que a política externa brasileira 

tentou se descolar do alinhamento com os EUA, buscando maior autonomia, e tudo isso em um 

ambiente político democrático. 

 

1.1 HIPÓTESE, OBJETIVO GERAL, OBJETIVOS ESPECÍFICOS, VARIÁVEIS E 

METODOLOGIA 

 

A hipótese levantada é: após ingerência ou pressões externas que afetem a Soberania 

Vatteliana1 (SV), o discurso e as ações dos governantes acabam voltando-se para um viés mais 

nacionalista e em busca de maior autonomia. Nesse caso, os governantes são Juscelino Kubitschek 

e João Goulart, em seus respectivos mandatos presidenciais. O primeiro entre os anos de 1956 a 

1959, e o segundo entre os anos de 1961 a 1964, ambos em contendas com o FMI. O que será 

observado é como os governos Juscelino e João Goulart se portaram nas relações com os EUA e o 

FMI. Por meio de ações e posicionamentos, será testado qual era a relação do Brasil com esses 

atores internacionais destacados no que tange à política econômica brasileira. Como indica a 

hipótese, busca-se examinar qual foi a reação dos presidentes brasileiros frente aos constantes 

pedidos de mudança dos rumos econômicos. As duas principais opções são ceder até o final, 

adotando o programa econômico proposto por EUA e FMI, ou seguir as próprias diretrizes 

propostas internamente, arcando com os problemas disso. 

O conceito de Soberania Vatteliana será melhor estudado no primeiro capítulo, mas vale 

destacar que a definição básica é: “se refere a organização política baseada na exclusão de atores 

                                                           
1 O termo “Vatteliano” é uma referência ao jurista Emmerich Vattel, que viveu no século XVIII. Este termo 

foi apresentado no artigo de Krasner (2001a). 
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externos das estruturas de autoridade dentro de um território definido”2 (KRASNER, 1999, p. 3-4, 

tradução nossa). 

O objetivo geral do trabalho é analisar como instituições internacionais, no caso específico 

do FMI, e a principal potência regional e líder do bloco capitalista na Guerra Fria, os EUA, 

interferiam na soberania brasileira, a do tipo Vatteliano. Cabe destacar que essa era uma prática 

recorrente, afetando a política interna de países em todo o bloco capitalista (HOBSBAWM, 1994) 

e não sendo, portanto, exclusivo ao relacionamento entre Brasil e EUA. Porém o foco se dá nesse 

país para contribuir com a produção nacional de trabalhos que acrescentem à compreensão do que 

é a soberania brasileira.    

Tratando das variáveis que serão utilizadas nesta pesquisa, faz-se necessário, antes de as 

distinguir, apresentar qual o conceito de variável aceito e que será levado em conta: 

 

[...] uma variável pode ser considerada como uma classificação ou medida; uma 

quantidade que varia; um conceito operacional, que contém ou apresenta valores; 

aspecto, propriedade ou fator, discernível em um objeto de estudo e passível de 

mensuração. Os valores que são adicionados ao conceito operacional, para 

transformá-lo em variável, podem ser quantidades, qualidades, características, 

magnitudes, traços etc., que se alteram em cada caso particular e são totalmente 

abrangentes e mutuamente exclusivos. Por sua vez, o conceito operacional pode 

ser um objeto, processo, agente, fenômeno, problema etc. (LAKATOS; 

MARCONI, 2005, p. 137). 

 

Com essa explicação, é possível determinar as variáveis aplicadas no trabalho. A variável 

dependente é o grau de soberania/quão soberano é o país, sendo afetada pela variável independente 

da ingerência dos atores externos. 

O trabalho contará com três objetivos específicos, relacionados diretamente com o 

objetivo geral. O primeiro deles é explicitar os quatro conceitos diferentes de soberania e a sua 

aplicação em um momento histórico diferente dos que foram escolhidos por Krasner em sua obra, 

fugindo da ideia comum de que a soberania de um país só pode ser afetada com ações claras de 

ingerência externa, como invasões ou golpes que visam mudar o regime. Mello (2000) defende que 

a ajuda financeira é um exemplo de como se pode aniquilar a soberania de um país, em razão da 

dependência que aquela gera. Esse objetivo é central para o desenvolvimento do primeiro capítulo, 

                                                           
2 Do original: “refers to political organization based on the exclusion of external actors from authority 

structures within a given territory”. 
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onde também será abordada a construção do termo e o significado de soberania, as críticas e sua 

relação com o Estado moderno. 

O segundo objetivo tem relação com a justificativa fornecida sobre a relevância do estudo 

da História, pois se trata da explicitação do contexto histórico, político e econômico do período 

brasileiro de 1945 a 1964, reafirmando a importância da interdisciplinaridade entre o campo dos 

Estudos Estratégicos e da História e a função de combate ao revisionismo antiacadêmico, sem 

embasamento científico, mas que acaba ganhando repercussão pela simplicidade das ideias e fácil 

acesso para os leitores e reprodutores. No segundo capítulo, portanto, o panorama histórico será 

apresentado para posterior análise. Por fim, o terceiro objetivo é a ampliação do estudo sobre 

soberania produzido em, e para, países fora do “eixo” EUA-Europa. Apesar de muito já ser feito, 

a maioria ainda vem desse eixo, sendo importante a ampliação do conhecimento em outras áreas, 

especialmente aquelas que sofreram diretamente com intervenções e outras formas de ingerências 

à soberania. Aqui se encaixa o terceiro capítulo, onde os episódios para a análise serão expostos e 

estudados para confirmar ou desmentir a hipótese. 

Para a abordagem metodológica, haverá um estudo de caso de caráter confirmatório da 

concepção principal de soberania estudada na parte teórica e a sua aplicação no Brasil, sendo esta 

uma face mais interpretativa da análise. O trabalho desenvolvido será, por característica, um estudo 

de caso instrumental (GIL, 2002), por meio do qual se busca contribuir para o desenvolvimento de 

um conhecimento prévio – neste caso, as concepções de soberania de Krasner (1999). Isso porque 

será utilizado o arcabouço teórico fornecido por ele, aplicando-o a um exemplo específico. Apesar 

de, por vezes, os estudos de caso qualitativos serem desmerecidos, majoritariamente, pelo fato de 

não serem em número elevado, eles servem como ilustradores das teorias, mostrando como elas se 

comportam na prática e na sua validade (KING; KEOHANE; VERBA, 1995). 

A delimitação de poucos casos para estudo possui pontos positivos. O principal deles é a 

possibilidade de uma análise aprofundada dos exemplos delimitados (KING; KEOHANE; 

VERBA, 1995; YIN, 2001), o que permite escolher mais eventos que dialoguem com o 

embasamento teórico. O rigor da análise e da pesquisa bem-feitas, junto com uma boa redação, 

permite que inferências sejam feitas de forma mais simples, mesmo com limitação de casos. Porém 

a grande desvantagem, caso fosse o objetivo da pesquisa atual, é a impossibilidade de estabelecer 

padrões universais de comportamento ou de resultados, impedindo a elaboração de teorias gerais 
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(KING; KEOHANE; VERBA, 1995). Para tal, a opção por estudos de caso com números maiores 

é eficaz, pois torna possível a visualização de padrões.  

As principais fontes da pesquisa serão bibliográficas (livros, artigos e teses acadêmicas), 

para se entenderem o período histórico e suas particularidades, as questões políticas e econômicas, 

além de descreverem os mecanismos de ingerência de atores externos no Brasil. Também foram 

usados discursos e falas dos presidentes brasileiros. Cabe salientar que o uso de embasamento 

teórico advindo do mundo anglo-saxão deve ser visto sempre com ressalvas. Entendendo que, nas 

áreas de Estudos Estratégicos, Relações Internacionais e Ciência Política, as teorias predominantes 

advêm dessa parte do globo, é importante entender quem as escreve e com qual propósito e saber 

adotar um tom crítico (CERVO, 2008). No arcabouço escolhido, é necessário compreender que 

quem o publicou foi um importante formulador de política externa dos EUA, além de proeminente 

acadêmico, com participação em governos. A obra teórica aqui usada, escrita em 1999, foi 

influenciada pelo conflito nos Bálcãs e o princípio da ideia dos Estados falidos. É válido ressaltar, 

também, que o fato de pouco abordar as ingerências estadunidenses nas Américas pode ter sido 

escolha involuntária, mas que deve ser destacada. Logo, apesar de muito útil, a utilização crítica é 

imprescindível. 

Sumarizando a organização do trabalho, será apresentada, no primeiro capítulo, a 

discussão sobre o termo soberania e suas muitas faces, bem como a sua construção histórica, a 

relação com o Estado moderno e algumas críticas feitas a esse conceito. Sendo um tema muito 

abrangente, não se pretende esgotar a discussão. Optou-se, ao fim, por definir o que é soberania de 

quatro formas, uma delas sendo utilizada como arcabouço teórico para a análise final do trabalho. 

No segundo capítulo, como já mencionado, será realizada uma retrospectiva histórica do Brasil no 

período entre 1945-1964, tentando traçar a linha de continuidade nas posturas dos governos 

brasileiros no âmbito da política econômica e sua relação com os EUA e o FMI. Esse capítulo 

procura contextualizar a situação nacional e internacional do período, inserindo o Brasil no cenário 

mundial. Finalizando o trabalho e partindo para uma análise em que se combinam a teoria e a 

história, serão analisados, no terceiro capítulo, os dois episódios destacados (relação entre JK e 

FMI-EUA; e relação Goulart FMI-EUA), demonstrando a linha de acontecimentos e 

desentendimentos. Por fim, será testada hipótese, além de expostas as possíveis lacunas da 

pesquisa, a grande maioria delas por opção própria na escolha dos dados.  
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2 O CONCEITO DE SOBERANIA E SUAS FACES 

 

A opção por iniciar a pesquisa com a questão teórica foi feita para já deixar explícito o 

que será discutido posteriormente. Este capítulo visa, primeiramente, falar muito brevemente sobre 

a formação do Estado soberano e a conquista por ele próprio da primazia interna, bem como do seu 

status internacional. Logo em seguida, será feita uma recapitulação da origem do conceito de 

soberania, suas raízes históricas tradicionais, o trajeto que percorreu, para depois expor críticas ao 

conceito em si e apresentar possíveis reinterpretações. Não é objetivo dar um único significado 

para soberania, mas demonstrar que é um conceito construído e que deve ser entendido como social 

e histórico. Depois desses processos, o capítulo exibirá o arcabouço teórico utilizado no último 

momento desta pesquisa, com a conceituação dos tipos de soberania que Krasner (1999) apresenta, 

além de utilizar exemplos do próprio autor nesse momento. Serão expostas também as limitações 

de cada um deles, as suas origens e o seu uso. 

 

2.1 O MODELO DE ESTADO SOBERANO  

 

O marco referencial tradicional para o surgimento do Estado soberano é apontado como a 

Paz de Westfália (KRASNER, 1999), no século XVII, logo após a resolução dos conflitos 

religiosos que marcaram um longo período no continente europeu. Esse evento seria a chave de 

mudança do mundo, quando a Igreja e o Sacro Império Romano-Germânico eram soberanos, 

transitando para uma nova ordem na qual os monarcas dos Estados, de fato, se tornaram os 

soberanos (PHILPOTT, 2001). Esse acontecimento é assimilado como o principal para a formação 

do sistema moderno de Estados soberanos por dois grandes motivos. Segundo Philpott (2001), o 

primeiro deles é pelo fato de que os vencedores da Guerra dos Trinta anos (França e Suécia) já 

eram entidades com moldes semelhantes ao que se entende hoje em dia como um Estado soberano 

e guiavam sua política de maneira autônoma, sem considerar os interesses da Igreja para a política 

externa. Como Kissinger (2012) aponta, essa era uma prática comum do governo francês, 

personificado na figura do Cardeal Richelieu, um dos precursores dessa política realista. Outro 

acontecimento é que os principados alemães podiam fazer alianças com outros Estados, muitas 

vezes fora do Sacro Império e muitas vezes também contra os interesses do imperador.  
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Philpott (2001), por um lado, argumenta que esse foi o ponto inicial também em que o 

modelo mais comum de entes políticos se tornou o Estado soberano. Apesar de existirem outras 

formações, não eram mais o padrão, assim como já poderiam existir Estados soberanos antes. 

Porém a predominância seria fundamental para determinar a Paz de Westfália como o grande 

momento para o modelo de Estados soberanos. Krasner (2001b), por outro lado, entende que, muito 

mais do que um acordo para definir os pressupostos do sistema de Estados modernos, esse era mais 

um tratado para encerrar a Guerra dos Trinta Anos, manter a funcionalidade do Sacro Império 

Romano e garantir a estabilidade e a liberdade religiosa na região. Em sua visão, 

 

Para a interpretação convencional da Paz de Westfália, que demarca 1648 como 

um rompimento com o passado, a provisão mais importante dos tratados são as 

que reconhecem as prerrogativas dos príncipes, dentro de seu próprio território, e 

lhes garantem o direito de fazer alianças com outros Estados. […] O Tratado de 

Münster tem 42 páginas. Contém 128 provisões. O direito para fazer tratados está 

concedido em uma sentença, em uma sessão do Tratado que explicita os direitos 

dos Estados dentro do Sacro Império Romano-Germânico de participar em 

deliberações do Império, e se conclui que nenhum tratado deve ser direcionado 

contra o imperador ou o Império.3 (KRASNER, 2001b, p. 37, tradução nossa). 

  

De acordo com Krasner (2001b), os tratados de paz desse momento não teriam sido os 

pontos definidores do modelo moderno de soberania, apenas uma forma de enfraquecimento do 

Papado e também de erosão da ideia de cristandade universal, além de conter princípios 

medievalescos como a repartição de territórios e a definição de linhas dinásticas. Na visão do autor, 

o grande momento de inflexão deu-se apenas no final do século XVIII, com a obra de Emmerich 

de Vattel, na qual o jurista suíço estabeleceu a ideia de que os Estados devem ser autônomos e 

livres de intervenção de atores externos. 

Hinsley (1972) entende que Vattel complementou o estabelecido em Westfália. O jurista 

teria sistematizado as regras que iriam reger as relações entre os Estados, nos mais distintos campos 

em que eles se associavam durante a paz. Holsti (2004) concorda com essa lógica. Na sua ótica, o 

                                                           
3 Do original: “For the conventional interpretation of the Peace of Westphalia, which underscores 1648 as 

a break with the past, the most important provisions of the Treaties are the ones that recognize the 

prerogatives of the princes within their own territory and give them the right to make alliances with other 

states. […] The Treaty of Münster is 42 pages long. It contains 128 provisions. The right to make treaties 

is given in one sentence in a section of the Treaty that spells out the rights of states within the Holy Roman 

Empire to participate in the deliberations of the Empire and which concludes with an admonition that no 

Treaty should be directed against the Emperor and the Empire.” 
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pensamento vatteliano ajudou no estabelecimento de como os Estados se relacionariam em 

momentos de paz. A soberania moderna não pode ser entendida como algo da noite para o dia, mas 

ainda assim há um ponto de partida, que foi em Westfália. Não sendo o objetivo entrar nessa 

discussão e para uma abordagem mais simples, a Paz de Westfália é vista como o momento 

fundador do sistema de Estados modernos. Esse estabelecimento se deu como resultado das 

disputas de formas competidoras, entre elas a de autoridade política na Europa (COHEN, 2001). A 

soberania, definida como direito exclusivo do Estado e seus governantes de regular a vida de seus 

cidadãos ou súditos e de ter a autonomia, a capacidade e o direito de não sofrer intervenção 

estrangeira, ou seja, estar livre de ingerência externa (MCGREW, 1997 apud CASTRO, 2016), 

teve seu começo nesse marco histórico. Vale ressaltar que a capacidade do Estado em efetivamente 

exercer sua soberania, em alguns casos, foi construída com o passar do tempo e com o seu próprio 

fortalecimento.  

Um dos principais autores que discutem a construção do aparato estatal é Charles Tilly. A 

ideia de que os Estados já nasceram consolidados é errônea, uma vez que foi necessário todo um 

processo histórico para que ele chegasse ao auge no século XIX (PAN, 2010). A formação estatal, 

na perspectiva tillyana, deu-se por meio das guerras. Para sustentar os custos dos novos conflitos, 

novos impostos deveriam ser criados, possibilitando novas fontes de renda para o Estado. Assim, 

o próprio governo precisava criar instituições capazes de aprimorar o gerenciamento interno, 

constituir uma administração própria, com “tribunais, tesouros, sistemas de tributação, 

administrações regionais, assembleias públicas, e muitos outros. ” (TILLY, 1996, p. 132). 

Pouco após a Guerra dos Trinta Anos, os exércitos estavam sofrendo grande 

transformação. A grande maioria das forças armadas na Europa era constituída por mão de obra 

contratada, mercenária. Isso se devia pela falta de recursos dos Estados para pagar um exército 

permanente. A melhor solução, dessa forma, era pagar profissionais nessa arte, gastando apenas 

em tempos de guerra. Essas tropas eram usadas para expansões no exterior, buscando mais 

territórios. Esses conflitos acabaram por solidificar os territórios estatais, mas não apenas isso: 

também foram responsáveis pela expansão do próprio aparato do Estado. Quanto mais os 

governantes usassem os recursos estatais para suas empresas coercitivas, “mais as classes 

principais dentro dessas economias lograram exigir a intervenção do Estado fora do domínio da 

coerção e da guerra. ” (TILLY, 1996, p. 159). 
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A consolidação do aparato estatal não se deu apenas com o aumento das tropas, tampouco 

o abandono do mercenarismo, mas com a monopolização gradual dos meios de força, inclusive 

contra seus cidadãos. É nesse movimento de guerras, de expansão contínua, que o Estado se torna 

o ente soberano, aquele que tem a autoridade final interna. Isso porque reprimiu, desarmou e 

negociou com os que se rebelassem (TILLY, 1996). A consolidação tanto do Estado quanto de sua 

soberania só foi possível por meio da expansão militar, gerando o resultado não premeditado de 

ampliação da burocracia interna (MELLO, 2000). Ainda no século XVII, todo grande Estado 

europeu governava seus súditos por meio de poderosos intermediários que desfrutavam de 

expressiva autonomia e que muitas vezes iam contra as ordens do poder central (TILLY, 1996). 

Isso comprova que o Estado soberano da Paz de Westfália era apenas um ideal a ser atingido e que 

a concepção de que ele surgiu já com esse status é uma visão posterior e anacrônica dos fatos 

(THOMSON, 1996).  

As guerras aceleraram a transição do governo indireto para o direto. Todos precisavam ter 

maior poder sobre a sua população, possibilitando maior arrecadação, fosse para se custear, fosse 

para pagar empréstimos. Esse processo consolidou o modelo de Estado, sua soberania e sua 

autonomia, especialmente para os mais fortes e endinheirados. No século XIX, os Estados 

europeus, em sua maior parte, tornam-se realmente soberanos e provedores de diversos recursos 

para seus cidadãos, mesmo que limitados, como saúde, educação e segurança. É nesse ponto que o 

aparato estatal se encontra difuso em várias esferas da sociedade. Deve ser ressaltado que esse 

percurso histórico não se deu da mesma maneira em todos os Estados, muitos dos quais tiveram 

um processo incompleto ou se basearam no modelo europeu. A construção dos Estados na América 

Latina, África e Ásia, frequentemente, não tinha as mesmas condições e o mesmo tempo para tais 

mudanças, mas, mesmo assim, de forma apressada, o Estado se consolidou (TILLY, 1996).  

De acordo com Centeno (2002), o movimento de formação dos Estados na América Latina 

não seguiu esse modelo europeu, no qual a guerra foi um propulsor para o fortalecimento estatal. 

Na concepção desse autor, para que um Estado possa assim ser considerado como soberano, ele 

deve cumprir dois requisitos: pacificação e centralização. O primeiro diz que apenas representantes 

oficiais estatais têm acesso aos meios de violência. A centralização quer dizer que as instituições 

do governo central conseguem ter prioridade em todo o território nacional, acima de quaisquer 

rivais regionais. De forma geral, esses processos de pacificação e centralização se deram na 

América Latina entre o início do século XIX e o início do XX. Mas o próprio autor entende que 
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esses dois progressos não são lineares e podem enfrentar retrocessos, tampouco acabam com 

disputas políticas internas. O que ocorre é o estabelecimento de uma autoridade central como 

árbitra final doméstica. 

Centeno (2002) continua sua discussão e vê que a ideia de Tilly, na qual o Estado fez a 

guerra assim como a guerra fez o Estado, não se aplica integralmente à América Latina. O autor 

afirma que, no momento mais belicoso do continente, entre 1830 e 1890, poucos regimes eram 

efetivamente estáveis e com poder central forte. As instituições políticas consideradas modernas 

(burocracia estabelecida, integração e interação mais próxima com a população) só foram aparecer, 

de fato, nos anos 1930 e 1940, um período sem grandes conflitos regionais. Um ponto relevante 

nesse sentido é que 

 

O estímulo da guerra não produziu o aumento dramático da complexidade 

institucional de arrecadação associada ao modelo teórico tillyano. Apesar dos 

aumentos nas despesas, as receitas ficaram muito atrás. Como nos casos europeus, 

a guerra produziu déficits imediatos, mas os Estados latino-americanos não 

responderam a eles com arrecadações aumentadas, pelo menos não na forma de 

impostos internos. As alfândegas e os royalties da exportação de bens primários 

continuaram sendo o esteio da maioria dos Estados latino-americanos.4 

(CENTENO, 2002, p. 118, tradução nossa). 

 

Apenas como ilustração, o governo brasileiro teve, entre 1820 e 1890, ao menos 25% da 

sua renda vinda de alfândegas e royalties, não de impostos arrecadados da população. A média do 

Brasil foi de aproximadamente 70% no período apontado. Outro fator que impediu a criação e 

obtenção de renda interna foi a facilidade dos novos Estados latino-americanos em conseguir 

empréstimos externos, sem ter que criar contendas internas. Além disso, as guerras para formação 

desses países foi muito próxima de sua independência, quando eles eram ainda incapazes de fazer 

algo próximo ao processo europeu (CENTENO, 2002). 

Centeno (2002) aponta outras condições que não permitiram que a formação dos Estados 

na América Latina fosse igual ao feito na Europa. Segundo o autor, no modelo europeu, eles foram 

formados de dentro para fora. Ou seja, um centro de poder foi se expandindo e se consolidando 

                                                           
4 Do original: “The stimulus of war did not produce the dramatic increase in the institutional complexity of 

extraction associated with the theoretical model. Despite rises in expenditures, revenues lagged far behind. 

As in the European cases, war produced immediate deficits, but with one prominent exception, the Latin 

American states did not respond to these with increased extractions, at least not in the form of domestic 

taxes. Customs and royalties from the export of primary goods remained the mainstay of the most Latin 

American states.” 
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juntamente com o novo território. Na América Latina, foi o oposto, onde era preciso que o 

pretendente ao governo central domasse áreas controladas por lideranças regionais em um território 

já determinado. Isso dificultou o controle dos meios de violência por um único ator público, 

mantendo centros de poderio militar privado, além de não permitir a criação de grandes exércitos 

pela falta de recursos e dificuldades de comunicação interna. E um problema mais grave nessa 

tentativa de formação estatal foi que muitas dessas guerras não apoiavam ou enfatizavam o 

desenvolvimento de uma identidade nacional. Isso permitia que territórios fossem devastados, sem 

que houvesse um sentimento de perda para o Estado. Outra questão importante é que esses conflitos 

também prejudicavam muito qualquer tipo de burocracia que existisse, tornando a fiscalização e o 

recolhimento de impostos mais prejudicados, ainda mais pela falta de mão de obra assalariada. 

O que essas guerras acabaram gerando foi endividamento e muita devastação, com a 

maioria dos Estados sem conseguir estabelecer bases sólidas no século XIX. Os governos coloniais 

na América Latina ajudaram a fraturar a sociedade ainda mais, seja racialmente, seja 

regionalmente, ou por divisão de classes e/ou lutas dentro da elite. Além disso, o exército colonial 

foi se aprimorando em combater ameaças internas, e não a fazer guerras de expansão, o que gerou 

problemas posteriores para os países da região (CENTENO, 2002). A passagem a seguir ilustra 

bem essa fratura social: 

 

Muito mais do que na Europa e ou mesmo nos Estados Unidos, as elites latino-

americanas viviam com medo constante do inimigo de baixo. Mais do que 

qualquer elite competidora em uma fronteira, os subalternos não-brancos 

representavam a ameaça mais significativa ao status quo social.  [...] Se fazer 

italianos, alemães, britânicos ou franceses envolvia a imposição vigorosa da 

cultura de uma única região ou a criação de uma linguagem nacional de 

compromisso, não era necessário consertar abismos raciais de séculos 

estreitamente correlacionados com a distribuição de políticas e poder econômico.5 

(CENTENO, 2002, p. 148-150, tradução nossa). 

O autor também aponta que as elites latino-americanas, além de muito divididas, tinham 

a tendência a serem contra a criação de novos impostos, seja por acreditarem que isso seria uma 

herança colonial, ou por considerarem que a taxação igualava todos os cidadãos. As condições 

                                                           
5 Do original: “Much more than in Europe and or even the United States, Latin American elites lived in 

constant fear of the enemy below. More than any competing elite across a border, nonwhite subalterns 

represented the most significant threat to the social status quo. […] If making Italians, Germans, Britons, 

or the French involved the forceful imposition of the culture of a single region or creation of a compromise 

national language, it did not require the mending of centuries-long racial gulfs closely correlated with the 

distribution of political and economic power.” 
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históricas, econômicas e sociais da América Latina não permitiram que a formação do Estado 

nacional fosse igual ao acontecido na Europa. Como Centeno (2002, p. 164, tradução nossa) bem 

resume, “na América Latina, a instituições políticas capacitadas para uma cidade-estado foram 

dados impérios para governar. Não deveríamos nos surpreender que elas falharam na tarefa”6. 

Ainda que com as limitações apontadas por Centeno (2002), a leitura de Tilly serve como uma 

crítica ao pensamento de que a soberania já surgiu como um fato. O que ela é, porém, é uma 

construção, assim como seu conceito, sua ressignificação e o próprio Estado. Para falar mais sobre 

o último em si, antes de partir para o debate sobre soberania, a obra de Janice Thomson, 

Mercenaries, pirates and sovereigns: State–building and extraterritorial violence in early Modern 

Europe, consolida o argumento de Tilly. 

Nela, a autora discorre que as práticas de mercenarismo e pirataria e a existência de 

corsários e companhias de comércio demonstram que não havia o monopólio do uso da força, 

impossibilitando o exercício coercitivo do Estado e, portanto, a soberania de fato. Argumenta-se 

que, no campo das Relações Internacionais, os realistas concebiam que a soberania sempre esteve 

presente no Estado. Apesar de estarem atrelados à construção e ao reforço dos dois, não é algo 

inerente à essa relação. Entende-se também que os liberais nunca realmente questionaram o 

conceito, apenas o fizeram em relação ao grau de variação possível em um mundo com crescente 

interdependência com o passar dos séculos. Ambas as correntes principais do campo aceitavam 

que a soberania era inerente ao aparato estatal. Perspectivas mais críticas, entretanto, entendiam 

que esse conceito era fruto do sistema de Estados modernos, não algo fora dessa construção social 

(THOMSON, 1996). 

Thomson (1996) concorda com Tilly no quesito de a soberania só ter se consolidado nos 

países europeus na passagem do século XIX para o XX, com a construção de toda uma rede social 

fomentada pelos conflitos precedentes. O pensador nota que o enfraquecimento da violência não 

estatal se deu por três razões: 1) a ação coletiva dos Estados europeus para tal, antes apoiando a 

violência não estatal, depois a coibindo e, ao final, proibindo-a de vez; 2) a eliminação dessa 

violência não foi proposital, foi causada por uma série de medidas tomadas para controlar e se 

proteger das ações de cidadãos de outros Estados; e 3) não houve imposição de um Estado para os 

                                                           
6 Do original: “In Latin America, political institutions suited for a city-state were given empires to rule. We 

should not be surprised that they failed to do so.” 
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outros adotarem esse modelo, tanto os fortes como os fracos adotaram por entenderem ser o melhor 

para eles próprios. 

Mercenários, piratas, corsários e companhias de comércio eram quatro formas de 

violência que não tinham submissão direta aos Estados modernos. Os primeiros eram formados por 

soldados de várias origens, contratados em momentos pontuais e depois debandados. Piratas eram 

indivíduos que navegavam e pilhavam, sem ter afiliação com alguém. Já os corsários tinham função 

semelhante, mas respondiam a um contratante e eram legalizados por governantes (THOMSON, 

1996). 

 As companhias de comércio tinham seus poderes delegados pela autoridade central de 

um Estado, objetivando cuidar dos negócios em uma região específica. Além dos privilégios 

econômicos, elas poderiam levantar exércitos ou armadas, construir fortificações, assinar tratados, 

guerrear, governar e cunhar seu dinheiro. Muitas dessas funções são, em teoria, predicados do 

Estado moderno. Por várias vezes, essas mesmas companhias não seguiam as ordens da metrópole 

em guerras. Assim, nem todos os conflitos, ou a paz, que interessavam ao Estado eram seguidos 

pelas companhias, o que lhes dava autonomia para suas ações, muitas vezes opostas aos desejos 

das metrópoles. Isso era possível porque tais companhias tinham suas próprias estruturas de defesa 

e comunicação e conheciam o cenário político de onde trabalhavam (THOMSON, 1996).  

Segundo Thomson (1996), dois fatores foram fundamentais para a coibição da prática de 

violência não estatal: o fortalecimento dos Estados, muito baseada na expansão que os meios 

privados de violência garantiram; e o princípio da neutralidade. O primeiro vai junto com o 

pensamento de Tilly, no qual os Estados conseguiram mais fontes de renda, se armaram 

propriamente e não precisavam mais delegar funções a companhias privadas. No âmbito da 

neutralidade, os princípios desse conceito seriam de que um país neutro não poderia cometer 

nenhum ato que favorecesse um beligerante. Também os beligerantes deveriam respeitar a 

soberania dos neutros. E, por último, estes não deveriam permitir que seu território fosse usado por 

outros Estados, ou indivíduos, para fins violentos (HALL, 1874 apud THOMSON, 1996). O 

declínio do mercenarismo não se deu pela falta de demanda, mas pelo problema da oferta, visto 

que o respeito pela neutralidade começou a ser importante. Logo, os Estados não poderiam permitir 

que seus súditos entrassem em conflitos que violassem esse princípio (THOMSON, 1996). 

A criação de legislações e acordos de neutralidade, combate à violência privada e outras 

medidas serviram para aumentar a autoridade do próprio Estado, tirando a influência de forças 
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militares não nacionais, dando maior soberania para os governantes, tornando seus exércitos 

verdadeiramente nacionais. O combate aos mercenários, piratas, corsários e companhias de 

comércio não se deu de forma planejada, pois essas formas de violência foram benéficas para o 

Estado por muito tempo. O que realmente aconteceu foi que esse ente se tornou muito mais forte 

que o resto e conseguiu o monopólio da violência interna. Com isso, teve ainda que se 

responsabilizar por seus cidadãos, aceitando as normas de interação construídas pelos próprios 

Estados (THOMSON, 1996). A ideia de Thomson (1996) é que a soberania foi transformada de 

algo incipiente, nos países europeus e nos EUA, para algo palpável, muito pelo fato da eliminação 

da violência não estatal.  

 Nessa breve perspectiva, sem ambições de reconstituir a formação dos Estados nacionais, 

apenas foi demonstrado que a soberania não é algo que os Estados obtiveram automaticamente com 

a Paz de Westfália, tampouco foi plena em sua trajetória. Além disso, também é possível ver que 

ela tem aspectos sociais da realidade que está inserida. Ou seja, é algo mutável e passível de 

questionamentos. Serviu para demonstrar, por fim, como a soberania está intrinsecamente 

vinculada ao modelo de Estado moderno. Segundo Fernández (2010, p. 60-61, tradução nossa), 

 

O advento do Estado-nação como unidade fragmentária do poder anteriormente 

concentrado pelo Império, que nasce para a vida do direito internacional com o 

modelo “westfaliano”, que sucedeu as guerras de religião (manifestações da tal 

fragmentação de poder) não pode ser entendido sem a ideia de soberania.7  

 

Dando prosseguimento à pesquisa, agora é importante discutir o conceito de soberania em 

si, sua criação e construção com o tempo.   

 

 

2.2 O CONCEITO DE SOBERANIA, EVOLUÇÃO E RELAÇÃO COM O ESTADO 

 

O conceito de soberania foi desenvolvendo-se em conjunto com o Estado. Por isso, é tão 

difícil dissociar os dois, compreendendo que um ente só pode ser um Estado se ele possui soberania. 

                                                           
7 Do original: “El advenimiento del Estado-nación como unidad fragmentaria del poder anteriormente 

concentrado por el imperio, que nace a la vida del derecho internacional con el modelo ‘westfaliano’ que 

sucedió a las guerras de religión (manifestaciones de tal fragmentación de poder), no puede entenderse sin 

la idea de soberanía.” 
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O conceito torna-se organizador do território, além de ser um regulador pelas leis, mas também 

pela violência (RIBEIRO, 2014). No período medieval europeu, segundo Philpott (2001), ninguém 

era realmente soberano. Jackson (1999) complementa e afirma que o ente superior na política do 

continente era o Papa e existia a ideia de uma cristandade universal. Hinsley (1972), por fim, 

explica que os Estados, ou entidades pré-estatais, não poderiam ser soberanas. Não havendo esse 

elemento, há o questionamento se eram mesmo Estados. A abordagem tradicional é que apenas 

entidades específicas podem ser consideradas Estados, aquelas que possuem autoridade central 

estabelecida. Antes disso, podem ser vistas como pré-estatais, e cada uma delas teve ritmo de 

desenvolvimento diferente das demais. Logo, soberania e Estado são formulações teóricas 

mutuamente desenvolvidas. Em outras palavras, não são instituições naturais, mas construídas 

historicamente. 

No século XVI, o primeiro grande pensador sobre soberania que surge é Jean Bodin, muito 

preocupado com as turbulências internas que seu país, a França, vivia com recorrentes conflitos 

religiosos. Ele foi o primeiro grande teórico a entender que o governo de cada Estado devia ser 

soberano em seu próprio território, sem ter que obedecer a entes externos. A ideia de Bodin era que 

o mundo da cristandade e do Sacro Império Romano-Germânico não era mais fundamental, pois, 

se cada Estado era soberano em seu próprio território, não poderiam esses se meter nas questões 

de cada um (HINSLEY, 1972). Portanto não poderia existir um ente acima dos Estados. As relações 

deveriam ser diretas entre esses atores soberanos (RIBEIRO, 2014). 

O teórico francês, assim, acreditava na possibilidade de um governo absoluto e sem freios 

à sua autoridade e autonomia, algo que deve ser entendido pelo próprio momento histórico violento 

em que viveu (RIBEIRO, 2014). Antes mesmo da Paz de Westfália, Bodin já discutia o conceito 

de soberania e sua preponderância no novo modo de governo que emergia. Para ele, apenas seria 

soberano aquele que não sofresse interferências externas e mantivesse a ordem interna (JACKSON, 

1990). Esse segundo ponto, novamente, tem relação com a criação de um regime estável, que 

evitasse novas guerras civis. Com a legitimidade garantida por Deus, segundo Bodin, haveria um 

consentimento perante a figura do soberano (MELLO, 2000).  

Outro pensador importante, já do século XVII, foi Thomas Hobbes, autor do famoso livro 

O Leviatã, no qual atribui ao governante central a autoridade e o status de soberano (JACKSON, 

1990). Levando-se em conta novamente o momento em que Hobbes viveu, é válido destacar que a 

Inglaterra tinha passado por uma terrível guerra civil (MELLO, 2000). O pensador acreditava, 
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então, ser possível, e também a melhor opção, uma figura centralizadora e absoluta de poder. Tanto 

para Hobbes quanto para Bodin, a soberania do governante, sua autoridade máxima externa e a 

proteção de intervenções externas eram traços concedidos pelo poder divino (UPEL, 2001). A 

formulação da teoria sobre soberania e seu atributo de invulnerabilidade perante atores externos 

ganha forma com esses autores, mesmo que ambos estivessem preocupados, fundamentalmente, 

com a situação interna. A base do pensamento acerca da soberania surge desses escritos. Vale 

destacar que Bodin viveu bem antes da Paz de Westfália, enquanto Hobbes lançou sua obra apenas 

três anos depois de 1648, conhecido marco temporal desses acordos.  

Apesar dessa relação histórica entre Westfália e soberania, muito feita para melhor 

sistematização do conceito, além do entrelaçamento com o modelo de Estado moderno, a soberania 

não foi um conceito sistematizado nesse momento (COSTA, 2011). Ainda assim, como não é o 

foco desta pesquisa, 1648 será levado em conta como ponto de início, pelo fato de tornar o modelo 

de Estado soberano, ainda que imaturo, o mais tradicional na Europa. Segundo Philpott (2001, p. 

82, tradução nossa), 

 

Quaisquer que sejam os princípios incorporados por Westfália, seus criadores 

pretendiam que fossem abrangentes, governando toda a Europa. Isso é uma das 

novidades significativas de Westfália. Nas palavras do historiador Volker 

Gerhardt, a conferência foi “a primeira grande conferência entre potências 

europeias”.8  

 

De acordo com Krasner (2001b), o modelo westfaliano de Estados soberanos, baseado nos 

princípios de autonomia, território, reconhecimento mútuo e controle interno oferece uma imagem 

clara e eficiente. Por isso, é tão aceito por diversas áreas do pensamento das ciências humanas. E 

é por isso também que o marco temporal é determinado por essa passagem, ao final das guerras 

religiosas na Europa.  

Com a Paz de Westfália, a soberania possui uma origem e finalidade políticas tanto no 

âmbito interno quanto externo (KEGEL; AMAL, 2009). A partir desse momento, o conceito foi 

desenvolvendo-se para tratar dos dois meios nos quais poderia ser usado: dentro do Estado e nas 

relações internacionais. No âmbito interno, a soberania deixa de ser um atributo concedido pela 

                                                           
8 Do original: “Whatever principles Westphalia embodied, its designers meant for them to be 

comprehensive, governing all of Europe. This very sweep is one of Westphalia’s most significant 

novelties. In the words of historian Volker Gerhardt, the conference was ‘the first major political 

conference to be held by the European powers’.”  
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graça divina, advindo agora da população (KEGEL; AMAL, 2009; WINTGENS, 2001). Esse 

pensamento se inicia com Locke, passando por outros pensadores contratualistas (KRASNER, 

1999) e foi reforçado de forma geral pelas Revoluções Francesa e Americana (MAYALL, 1999). 

Esses movimentos combatiam o princípio de centralidade do monarca, corroborando com a ideia 

de que a soberania emanava do povo, não apenas de uma figura ou dinastia. A consolidação desse 

princípio só se deu de fato após o fim da Primeira Guerra Mundial, com o princípio de 

autodeterminação dos povos (MAYALL, 1999). O que valeria, na teoria, é o consentimento da 

população em ceder a soberania para seu governante.  

Não está no escopo deste trabalho debater sobre de onde emana a soberania de um Estado, 

mas se reconhece que há um poder central, acima na hierarquia interna. A grande questão é no 

âmbito externo. Pois, admitindo que não haja um governante universal, como a soberania pode ser 

efetivamente exercida? Apenas com o passar do tempo, escritos foram sendo produzidos na Europa 

para regular e judicializar a relação entre os novos Estados. O grande autor dessa área foi Emeric 

Vattel, com sua obra Lei das Nações, escrita em 1758. Nele, o grande entendimento é de que todos 

os Estados são iguais em direitos e deveres, além de não poderem sofrer intervenções externas, 

tampouco as praticar (PHILPOTT, 2001).  

Obras que reforçaram esse pensamento foram se avolumando nos séculos XVIII e XIX, o 

que demonstra como a soberania ainda era um conceito vago, com pouca aplicação real no 

ambiente internacional.  Krasner (2001b) é outro a concordar com a relevância de Vattel, quando 

diz que a ideia de autonomia dos Estados e o direito de serem livres de intervenção por atores 

externos foi desenvolvido pelo jurista suíço. A partir disso, reconhecer a soberania dos outros 

significa “renunciar a intervir nos assuntos internos do mesmo, admitindo que já exista aí um poder 

supremo legítimo” (MIRANDA, 2004, p. 88). Seria uma demonstração de igualdade entre os 

atores, diferente da hierarquia interna.  

Anterior a Vattel, Hugo Grotius foi outro pensador importante que entendeu o Estado 

como soberano, com seus direitos a exercer, mas com limites externos, seja por outros como ele, 

ou instituições que regulassem o comportamento (HINSLEY, 1972). O jurista holandês entendia 

que a cristandade, nos séculos XVII e XVIII, ainda era uma força a ser levada em conta nas relações 

internacionais. Mesmo sendo uma postura mais conservadora, vale-se destacar pelo fato de levar 

em conta outras formas de regular o ambiente externo, além da relação entre Estados apenas.  
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Todos esses princípios ajudaram a estabelecer os primórdios do Direito Internacional (DI), 

na época exclusivamente europeu. A elaboração realizada do século XVII até o XIX ajudou a 

fundar a soberania como um conceito, visto por muitos como estritamente jurídico. Isso acaba 

sendo refletido nos estudos das Ciências Humanas, especialmente nas Relações Internacionais, área 

em que o conceito acaba sendo entendido como um fato, muitas vezes até incontestável (WEBER, 

1995). 

Mesmo já existindo, a soberania dos Estados encontrava muitos limites externos. No 

período do Congresso de Viena, logo após a Revolução Francesa, as grandes potências europeias 

entenderam que a intervenção em alguns países seria necessária (KRASNER, 1999), visando ao 

combate de ideais revolucionários que questionassem o modelo dinástico europeu. Pode-se 

argumentar que, como um Estado soberano só o é quando reconhecido, era necessário que os mais 

antigos reconhecessem os outros (HOLSTI, 2004). Porém, se for levado pela perspectiva de 

soberania nos moldes westfalianos, houve seguramente a ação de atores externos em decisões 

internas durante a atuação da Santa Aliança na Europa.  

O novo ponto de inflexão para a soberania deu-se ao final da Primeira Guerra Mundial. 

Com o encerramento do conflito, a soberania de um país no cenário externo foi subordinada às 

regras do Direito Internacional. Em teoria, o que haveria era a igualdade soberana entre os Estados, 

todos sujeitos às mesmas regras (KEGEL; AMAL, 2009). Apesar dessa formalização, não foi o 

que aconteceu na prática, com um novo conflito mundial em que o princípio de não intervenção 

foi desrespeitado por diversas vezes. Apenas ao final dessa nova guerra é que foi sistematizado que 

a igualdade soberana era um princípio universal e deveria ser reconhecida e preponderante (ONU, 

1945).  

Após esses dois conflitos, a soberania dos Estados precisava ser limitada para que se 

pudesse “civilizar” o ambiente internacional. Desse modo, houve o processo de institucionalização 

da soberania internacional como um aspecto legal. O que se dizia era que os países ainda eram 

soberanos, mas não poderiam ingerir nas questões internas de outros países e deveriam prezar pela 

paz (BERGALLI, 1996). Isso também ajudou na universalização do modelo estatal, já muito forte 

no período anterior à expansão do imperialismo europeu. Não à toa, após 1945, o processo de 

descolonização na África e Ásia aumentou em demasia o número de novos Estados, todos 

clamando pelo status de soberanos (CLARK, 1989). 
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O que se deve levar em conta sobre a soberania é a grande mudança que ela sofreu após a 

Segunda Guerra Mundial. De acordo com Robert Jackson (1990), existiriam dois tipos de 

soberania: positiva e negativa. A primeira é quando o Estado possui, em termos reais, as 

capacidades internas para se autogerenciar, além de conseguir manter sua integridade intacta por 

si próprio. Já na ideia negativa, os novos Estados dependeriam das garantias legais oferecidas pelo 

sistema internacional. Aqui é onde entra a questão jurídica da ONU, que afirma que todos os 

Estados devem respeitar a igualdade soberana, sem poder intervir nos assuntos internos dos outros, 

além de poderem celebrar acordos internacionais que sejam de seu interesse (ONU, 1945).  

Essa ideia jurídica é a mais comum nos dias de hoje, tendo em vista a fragilidade de muitos 

dos Estados estabelecidos com os processos de descolonização (JACKSON, 1990). Teóricos do 

Direito também veem que, atualmente, a soberania é compreendida de acordo com a ordem jurídica 

internacional. Ela só é efetivamente exercida quando suas ações estão subordinadas apenas à ordem 

internacional. Na face interna da soberania, o Estado tem o governo e as leis que bem entender, 

sem sofrer interferência estrangeira, desde que respeitado o Direito Internacional. Na frente 

externa, o Estado é soberano para assinar convenções e normas. Ou seja, ele é livre para decidir o 

que for melhor para si, contanto que não viole a soberania dos outros (MELLO, 2000).  

Com efeito, quando se olha por essa perspectiva jurídica, muito presente na atualidade 

(REZEK, 2011; SIMPSON, 2004), um Estado, para ser considerado soberano, necessita apenas 

cumprir certos requisitos, que são ter um território próprio, um governo, ausência de um ente 

superior ao qual seja juridicamente subordinado, tenha capacidade de gerir internamente e atue 

como igual aos outros no cenário internacional (MELLO, 2000; REZEK, 2011). Essa é a visão 

mais difundida, mas sofre críticas de diversas maneiras, seja pela inviolabilidade da soberania, o 

que permite violações dos direitos individuais, seja pela incapacidade de um Estado ser 

verdadeiramente soberano devido às diferenças materiais, ou por sua possível erosão, muito ligada 

ao fenômeno da globalização (INAYATULLAH; BLANEY, 1995). Esses questionamentos à 

soberania serão abordados agora. 

Tratando cada uma dessas críticas brevemente, começando pela questão da violação dos 

direitos individuais – ou direitos humanos, mais recentemente. Esse debate foi muito fortalecido 

pelo genocídio em Ruanda e pela incapacidade de resposta das organizações internacionais, 

frequentemente embasadas no respeito à soberania internacional de um país. Apesar de parecer um 

fenômeno recente, Krasner (1999, 2001a) destaca que havia acordos no passado que garantiam os 
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direitos das minorias, desde a proteção da prática religiosa com a Paz de Westfália e a defesa da 

autodeterminação dos povos ao final da Primeira Guerra. A grande diferença é se a soberania não 

estaria sendo usada para acobertar massacres e má conduta dos governantes perante seu próprio 

povo. A comunidade de Estados não poderia agir, pois o governo é a última instância interna. Por 

isso, muitas críticas vêm sendo tecidas, uma vez que tal pode ser uma defesa de regimes genocidas.  

Outra crítica, assentada na proteção aos indivíduos, parte da ideia de que a soberania do 

Estado é realmente feita para dar amparo jurídico forte ao governante. Ela, entretanto, seria uma 

instituição defasada para os tempos modernos, não tendo mais funcionalidade se pensada na lógica 

do passado, seja de Westfália, ou na prática jurídica da Guerra Fria (KOSKENNIEMI, 2010). 

Segundo Espósito (2010), a soberania torna-se também a responsabilidade de proteger seus 

cidadãos, não podendo praticar massacres contra eles. Isso se deu pela emergência dos direitos 

humanos nas relações internacionais. A ideia era seguir o modelo supostamente em voga nos países 

desenvolvidos.  Nos anos de 1990, esses mesmos direitos ganharam maior proeminência no cenário 

internacional, fazendo com que o debate sobre sua validade internacional fosse destacado. A 

questão era se os Estados deveriam sofrer intervenções caso não conseguissem ou incentivassem 

violações dos direitos humanos. As únicas possibilidades de uso da força internacionalmente legais, 

porém, são aquelas autorizadas pela ONU, devendo contar com aprovação de seu Conselho de 

Segurança (ONU, 1945). 

Outra crítica constante à soberania e à sua conceituação tradicional, inviolável, advém da 

intensificação do processo de globalização. Segundo Miranda (2004, p. 92), “A soberania não pode 

mais consistir na liberdade dos Estados de atuar independentemente e de forma isolada à luz do 

seu interesse específico e próprio. A soberania hoje consiste, sim, numa cooperação internacional 

em prol de finalidades comuns. ” Além disso, entende-se que os Estados expressam e realizam sua 

soberania quando participam da comunidade internacional. 

Também relacionado a esse aprofundamento dos laços entre Estados soberanos, as ações 

de uma nação, especialmente aquelas mais fortes militar e economicamente, acabam restringindo 

e influenciando os negócios dos outros (JACKSON, 2003). Se o governo “entregar o controle” de 

alguma parte de sua estrutura, seja bancária, financeira ou outras, ele não necessariamente está 

levando-o à erosão da soberania, apenas se essa cessão for entendida como a última alternativa, 

feita de forma desesperada, pois não haveria outra possibilidade para o Estado a não ser entregar 

algo por sofrer coerção ou não ter mais recursos para se manter (WANG, 2003). 
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A última crítica que será vista é a disparidade de recursos entre os Estados, apesar de sua 

igualdade soberana. Espósito (2010) afirma que a igualdade é, de fato, apenas jurídica e que a 

desigualdade material é uma realidade. Naeem Inayatullah e David Blaney (1995) entendem que 

este último fator, inclusive, é fundamental para a ferrenha defesa da soberania dos países em 

desenvolvimento, especialmente a dos mais recentemente independentes. Pela análise dos autores, 

isso, por um lado, é necessário para conseguir cumprir um objetivo que ainda não se concretizou. 

Segundo Clark (1989), por outro lado, para as grandes potências e os Estados mais tradicionais, a 

soberania não é apenas um aspecto jurídico, mas sim material na maioria dos casos, estando de 

acordo com o pensamento de soberania positiva e negativa. 

Para Inayatullah e Blaney (1995), essa tensão é semelhante ao que ocorre dentro dos 

próprios Estados no modelo capitalista liberal. Enquanto os indivíduos são livres para se 

expressarem, podendo ser quem eles são, estão impedidos por uma estrutura econômica desigual, 

em que há igualdade jurídica, mas muitas disparidades materiais que impedem certos indivíduos 

de se realizarem plenamente. De acordo com a dupla, 

 

Em uma sociedade internacional, mesmo com a igualdade formal e a 

independência de um Estado baseados no reconhecimento, independência 

substantiva e igualdade são vistas como dependentes da “autoajuda”. Isso implica 

que o completo cumprimento da independência e igualdade não é alcançado pelo 

reconhecimento formal, mas depende dos próprios esforços e recursos do Estado. 

[...] Então uma sociedade de Estados soberanos pressupõe uma divisão global 

capitalista de trabalho, logo a sociedade internacional tem o mesmo problema que 

nós localizamos na economia política.9 (INAYATULLAH; BLANEY, 1995, p. 

11, tradução nossa). 

Desse modo, se o Estado não tem a capacidade para expressar essa característica, ela acaba 

perdendo todo o sentido, apenas se mostrando um conceito jurídico sem prática (INAYATULLAH; 

BLANEY, 1995). Além dessa crítica, Inayatullah (1996) entende que a soberania pode realmente 

ser usada como uma forma de dar liberdade interna para políticas violentas contra a própria 

população, com o argumento da não intervenção. Apesar dessas críticas e de entender que a 

soberania não é possível se materializar efetivamente com desigualdades tão grandes no sentido 

                                                           
9 Do original: “In an international society, although the formal equality and independence of a state are 

based on recognition, substantive independence and equality are seen to be dependent on 'self-help'. This 

implies that the full realization of independence and equality is not achieved by formal recognition but is 

dependent on the individual state's own efforts and resources. […] So a society of sovereign states 

presupposes a capitalist global division of labour, and international society is thereby implicated in the 

same problem we locate in political economy.” 
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material, ele também defende que, mesmo com os defeitos, a questão de não intervenção e 

igualdade jurídica impede a formação de impérios como aconteceu no passado. Os Estados, mesmo 

com todas as limitações, ainda podem seguir juridicamente livres (INAYATULLAH, 1996). Essa 

preocupação com a igualdade material, apesar de muito válida, não é de forma alguma uma norma 

no sistema internacional. Nos anos de 1960 e 1970, os países em desenvolvimento (ou do Terceiro 

Mundo) tentaram levar essas pautas adiante, mas apenas conseguiram que elas se transformassem 

em objetivos desejáveis (ESPÓSITO, 2010). 

Feitas algumas ponderações, vale destacar que há outras, como a própria ideia de a 

soberania ser um poder absoluto internamente, algo que nunca se concretizou na realidade, em 

nenhum momento da história (KRASNER, 1999; JACKSON, 2003). Também poderia ser 

abordado o fato de a soberania tratar sempre do território e dessa relação construída 

(BIERSTEKER; WEBER, 1996), ou também estar atrelada diretamente ao Estado, algo feito de 

maneira histórica e elaborada tanto pelo Direito Internacional quanto pela própria prática desses 

entes (CASTRO, 2016). O ponto desse levantamento, além de uma construção inicial da soberania, 

é mostrar seu caráter histórico, relacional e social, podendo ela mudar, ser questionada ou até 

mesmo, em um extremo, ser negada (MELLO, 2000).  

A fim de dar continuidade às discussões pertinentes, a subseção adiante servirá para expor 

o arcabouço teórico que será utilizado na análise dos casos no último capítulo. Nessa sequente 

subseção, será definido o que é soberania, com base na leitura de Krasner (1999), discutindo 

exemplos históricos, funcionalidade e limitações desse conceito.  

 

 

2.3 AS QUATRO CONCEPÇÕES DE SOBERANIA PARA KRASNER 

 

Como foi mencionado, o tema de soberania teve um aumento no interesse por parte dos 

pesquisadores ao final da Guerra Fria, muito em vista do fim do modelo bipolar e da emergência 

de novas ameaças que surgiram, como terrorismo transnacional, ameaças ambientais, conflitos 

civis, narcotráfico (KRASNER, 1999). O modelo de Estados soberanos, para muitos estudiosos, é 

questionado com o processo de globalização nos moldes neoliberais. A internacionalização de 

multinacionais também é um fator colocado como possível para a erosão da soberania estatal 
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tradicional, evento que se intensifica a partir do final dos anos de 1970 (WANG, 2003), assim como 

a expansão no número de organizações não governamentais (ONGs). 

Se entende que um Estado só é soberano quando tem: a autoridade final em um território; 

o monopólio do uso legítimo da força; a capacidade de regular os movimentos em suas fronteiras; 

o poder de tomar decisões políticas livre de interferência externa; e, por último, ser reconhecido 

internacionalmente (JACKSON, 2003). Pode-se ver que, seguramente, essa concepção está sendo 

desafiada, sobretudo no que tange aos fluxos transfronteiriços e à autoridade política interna. Vale 

destacar que nenhuma dessas características é, e tampouco já foi, absoluta (INAYATULLAH; 

BLANEY, 1995; JACKSON, 2003). 

O pensamento jurídico da temática entende que, apesar das capacidades reduzidas do 

Estado, este realmente usa sua soberania para ceder tais funções a outras instituições. A questão 

para juristas internacionais é se há ou não coerção de um Estado A perante outro Estado B. Caso 

haja coerção de A para que B aceite um tratado ou acordo, a soberania legal de B foi violada. O 

Estado é soberano no sentido de que é juridicamente independente e pode submeter-se a tratados 

que limitem sua atuação interna ou externamente (KRASNER, 2001b). Nessa esteira, ainda cabe 

reiterar a ideia de que soberania é apenas mais uma palavra e, como muitas outras, pode ter os mais 

variados significados (KOSKENNIEMI, 2010). Seu uso varia de acordo com o interesse de quem 

a utiliza, na tentativa de justificar ações das mais diversas. Por isso, é também tão complicado falar 

simplesmente da erosão, ou do fim, da soberania. Do mesmo jeito, é complexo dizer que tal erosão 

é um fenômeno recente, apenas acarretado pela globalização. 

Segundo Krasner (1999, 2001b), o termo soberania é usado na contemporaneidade com 

quatro significados distintos. Para ele, um Estado pode ser entendido como soberano por uma ótica, 

mas não obrigatoriamente pela outra. Não há uma interconexão direta entre todos esses conceitos. 

Os quatro sentidos de soberanias são: Soberania de Interdependência (SI), Soberania Doméstica 

(SD), Soberania Vatteliana10 (SV) e Soberania Internacional Legal (SIL). Para Krasner (1999, 

2001a, 2001b, 2001c), é possível que um Estado sofra alguma forma de interferência externa que 

                                                           
10 No livro Sovereingty: organized hipocrisy (1999), Stephen Krasner também usou quatro modalidades 

diferentes de soberania. A grande mudança é que, no artigo Rethinking the sovereign state model (2001), 

ele altera o nome de uma delas. A Soberania Vatteliana era conhecida antes como Westfaliana. A mudança 

deu-se em razão do entendimento do pesquisador de que, apesar de muito comumente o princípio da não 

intervenção ser atrelado à Paz de Westfália, tal formulação só foi realmente consolidada pelo jurista 

Emmerich Vattel, no século XVIII. Com isso, o trabalho usará o termo cunhado posteriormente pelo autor, 

entendendo que, se o próprio assim preferiu, é o melhor a se fazer.  
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afete uma dessas concepções, mas não necessariamente as outras. O autor entende, dessa maneira, 

que o normal do sistema internacional são essas exceções na história, o desrespeito à soberania de 

fato, não a contínua existência de sua face jurídica (KRASNER, 1999). 

O que será desenvolvido agora são as definições de cada um desses conceitos, o sentido 

principal de cada um e os exemplos históricos de interferências externas. Antes disso, porém, é 

importante explicar aqui algumas limitações do arcabouço desenvolvido por Krasner e que será 

utilizado para a parte de análise desta pesquisa. O maior problema desse arcabouço teórico é o 

pouco que foi aprofundado pelo próprio autor o debate acerca dos exemplos históricos que 

representam interferências na Soberania de Interdependência e na Soberania Doméstica. Outro 

fator de destaque do limite teórico de Krasner é que esse autor não dá tanta relevância para o 

ambiente interno dos países que supostamente sofrem ingerências. Ou seja, não é levado em alta 

conta o jogo político interno, apenas a pressão externa, o que limita o arcabouço conceitual. 

 

2.3.1 Soberania de Interdependência 

 

Segundo Krasner, Soberania da Interdependência significa “a habilidade de autoridades 

públicas para regular os fluxos de informação, ideias, bens, pessoas, poluentes ou capitais através 

das fronteiras do seu Estado”11 (1999, p. 4, tradução nossa). A preocupação que leva a entender a 

emergência dessa ideia de soberania foi o aumento dos fluxos advindos da globalização a partir do 

final da Guerra Fria. As migrações são uma constante fonte de preocupações, com governos 

alegando não ter mais soberania suficiente para limitar a entrada de pessoas e que precisam retomar 

as rédeas da situação. Vale destacar que a migração não é um fenômeno recente, pois foi algo 

sempre presente nas relações entre Estados. Então o que mudou para que ela fosse entendida agora 

como uma ameaça à soberania? Quando esse fenômeno passou a ser entendido dessa forma? 

Com uma breve descrição, é possível ver a mudança dos fluxos migratórios desde o século 

XIX. Esses fluxos, em sua maioria, partiam dos países desenvolvidos para os recém-independentes, 

especialmente na América Latina. Por muitas vezes, essas movimentações foram patrocinadas 

pelos governos dos Estados envolvidos, pelas mais variadas razões. Poderia ter como finalidade o 

                                                           
11 Do original: “interdependence sovereignty refers to the ability of public authorities to regulate the flow 

of information, ideas, goods, people, pollutants, or capital across the borders of their state”. 
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alívio demográfico na Europa, contratação de mão de obra ou políticas de embranquecimento da 

população, como foi o caso do Brasil (BRITO, 2013). 

As migrações foram expandindo-se com o passar do século XIX, seja pela expansão 

demográfica ou pela conquista imperialista, o que abriu caminho para a internacionalização dos 

mercados. Havia pouca regulação dessa movimentação. Muitas vezes elas eram incentivadas, 

sendo também uma forma de os países europeus se firmarem em suas novas possessões. O debate 

sobre esse caráter de controle de fluxos se fortalece junto com a globalização e uma nova onda de 

migrações. Estas, agora, partiam de países em desenvolvimento para os já desenvolvidos, o que é 

visto por estes como uma ameaça (BRITO, 2013).  

A SI não necessariamente é afetada por qualquer tipo de fluxo, mesmo que eles venham 

aumentando exponencialmente. O que torna essa movimentação importante, seja de pessoas, 

informações, capitais, poluentes, ou drogas, é o fator de instabilidade que gera para o governo do 

Estado. Essa é uma ideia ainda pouco desenvolvida pelo próprio Krasner, pois seu escrito se deu 

antes da década de 2000, quando muito se produziu sobre a temática, mas com limitações 

metodológicas. Essa conceituação é uma das duas mais simples do autor, como o próprio reconhece 

(KRASNER, 1999). Ele mesmo admite que não é o objetivo do seu trabalho falar da SI, o que traz 

limites para a possível análise deste ponto nesta pesquisa. 

 

2.3.2 Soberania Doméstica 

 

A segunda definição que Krasner (1999, p. 4, tradução nossa) diz ser comum na atualidade 

é “quando se faz referência à organização formal da autoridade política interna ao Estado e à 

habilidade de autoridades públicas em exercer controle efetivo dentro das fronteiras de seu 

espaço”12. De maneira simplificada, o Estado só teria efetivamente Soberania Doméstica se 

conseguisse ter o mínimo de controle dentro de um território delimitado. Não é preciso ser absoluto 

(KRASNER, 2001b), visto que isso nunca se concretizou, independentemente do período. 

Esse conceito tem ligação com os usos mais tradicionais do termo soberania, 

especialmente na área da Ciência Política, que trata o Estado como única autoridade interna que 

regula o funcionamento local, com uma estrutura hierárquica bem definida, diferentemente do 

                                                           
12 Do original: “Domestic sovereignty refers to the formal organization of political authority within the state 

and the ability of public authorities to exercise effective control within the borders of their own polity.” 
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sistema internacional. A SD faz referência à organização interna do Estado e também à forma de 

governo, ou de onde a soberania emana (KRASNER, 2001b). Sendo relacionado a autores mais 

tradicionais, esse conceito tem a ver com a autoridade final interna. Essa autoridade passou, no 

período medieval, da Igreja Católica e do Papa para os monarcas, ainda guiados por Deus. Os 

questionamentos dos contratualistas do século XVIII e as revoluções desse mesmo período 

mudaram de onde essa soberania emanaria. Agora, o povo seria a autoridade suprema do Estado. 

Porém, como povo é uma ideia abstrata, o aparato estatal ainda seria a sua forma mais simples de 

representação (UPEL, 2001). 

Aqui, devem ser destacados dois pontos. O primeiro é entender o contexto em que Krasner 

observou e delimitou essa concepção comum de soberania. Sua obra sobre o tema se concentra no 

final dos anos de 1990 e início dos anos de 2000 quando o debate sobre Estados falidos estava em 

alta, com as intervenções humanitárias sendo vistas como uma solução plausível. A justificativa 

para tais ações era a falta de um governo estável e que pudesse ser entendido como tal pelos seus 

pares internacionais, pois não conseguia dar garantias mínimas para seus habitantes (KRASNER, 

1999). 

A segunda questão, agora uma crítica, são as próprias limitações, novamente, que o autor 

deixa em relação a essa concepção de soberania. Nessa dimensão, a soberania acaba refletindo mais 

as análises internas do próprio Estado, não a sua relação com atores externos. Ainda assim, há uma 

lacuna na definição e observação prática com exemplos do que é SD. Krasner (1999, 2001a, 2001b, 

2001c) deixa claro que esse não é seu objetivo em nenhum dos seus trabalhos sobre o tema. Porém 

seria de grande valia se tivesse desenvolvido um pouco mais essa modalidade soberana, para poder 

ser testada em outras pesquisas.  

 

2.3.3 Soberania Vatteliana 

 

Reiterando o que foi dito na introdução, a definição de Krasner sobre Soberania Vatteliana 

“[...] se refere à organização política baseada na exclusão de atores externos das estruturas de 

autoridade dentro de um território definido”13 (1999, p. 3-4, tradução nossa). Essa concepção teria 

relação direta com o princípio da não intervenção, consagrado pelo direito internacional e pela 

                                                           
13 Do original: “[…] refers to political organization based on the exclusion of external actors from authority 

structures within a given territory”. 
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própria Carta da ONU. Porém, segundo Krasner (1999), essa modalidade de soberania seria 

constantemente comprometida ou violada, em vários momentos históricos, das mais diferentes 

maneiras. Há dois meios, para o autor, em que um Estado tem sua SV comprometida: coerção ou 

atos voluntários para se adequar a uma proposição externa (KRASNER, 2001a). 

A coerção, ou intervenção direta com o uso da violência, é mais facilmente associada à 

restrição inerente ao princípio de não intervenção. São ações claramente feitas por atores externos 

com intuito de mudar as ações de um Estado, tanto pela ameaça da força quanto pelo seu uso 

efetivo. Atos de coerção podem ser sanções econômicas, a fim de causar mal-estar interno em um 

país, causando a perda da autonomia do governo e obrigando-o a mudar de posição. As ações 

diretas, como invasões territoriais ou bombardeios, acabam também servindo para reforçar 

imposições externas a um país.  

No entanto Krasner (1999) também percebe que ações nas quais os Estados decidem ceder 

parte de sua autonomia estariam, de fato, comprometendo sua SV. Ele adiciona que, para que tal 

fato aconteça, o contrato ou convenção deve mudar as estruturas internas, seja pela limitação de 

políticas, ou até câmbios na administração interna. A noção do autor é de que os Estados acabam 

cedendo, mesmo que sem uma intervenção, para que possam se adequar ao modelo internacional 

vigente, querendo ser bem vistos no cenário como um todo. Ou seja, eles acabam transferindo uma 

parte de sua autonomia esperando uma recompensa ou para não serem punidos.   

Segundo Krasner (1999), esse tipo de ação que compromete a SV, por meio de contratos 

ou convenções, foi uma prática comum e usual ao longo da história, desde o surgimento do modelo 

westfaliano de Estados. Diversos podem ser os tipos de convenções, tratados ou contratos assinados 

pelos Estados para que isso aconteça. O autor cita alguns exemplos históricos como a própria Paz 

de Westfália, pois há nela limitações ao princípio de que o governante pode escolher a religião de 

seu próprio Estado, como a passagem a seguir demonstra: 

 

A Paz de Augsburgo originou o cuius regio, eius religio14, condizente com 

Wesftfália, mas mesmo Augsburgo incluiu algumas disposições para a tolerância 

religiosa. A Paz de Westfália endossou o princípio de Augsburg, mas ao mesmo 

tempo exigiu tolerância religiosa no Sacro Império Romano, incluindo 

disposições para a tomada de decisões consociativas em relação a questões 

                                                           
14 Do original: “De quem [é] a região, dele [se siga] a religião”. 



41 

 

 

religiosas na Dieta e nos tribunais imperiais.15 (KRASNER, 1999, p. 103, tradução 

nossa). 

 

Outro exemplo listado são os tratados de proteção de minorias e direitos humanos. O autor 

discorre que são benéficos para a população, mas ajudam a comprometer o princípio de não 

ingerência externa, pois essas proteções aos indivíduos, segundo a concepção de Krasner (1999), 

foram normas elaboradas especialmente pelas grandes potências e que expandiram tais ideais para 

o exterior. Mesmo que sem a obrigação para que os outros fizessem, o estabelecimento de tais 

convenções, como a Declaração dos Direitos Humanos da ONU ou a proteção aos direitos de 

minorias do pós-Primeira Guerra Mundial, é entendido por Krasner (1999) como uma forma de 

questionar a autonomia normativa que os Estados têm. 

Outra forma de comprometer a SV são os empréstimos feitos aos Estados, atualmente 

muito difundidos por organizações financeiras internacionais, especialmente o FMI e o Banco 

Mundial. Essa não é uma prática recente, sendo corriqueira desde a Idade Média na Europa e 

comum no âmbito internacional já a partir do século XIX. No passado, até o Renascimento, os 

calotes de Estados perante os bancos privados eram comuns, posto que não havia nenhum tipo de 

mecanismo de garantia de pagamentos (KRASNER, 1999). Logo, com o desenvolvimento dos 

bancos e, posteriormente, das instituições financeiras internacionais, foram introduzidos aspectos 

que garantissem o pagamento, seja em dinheiro, seja em concessões.  

Dois exemplos serão destacados dessa questão de empréstimos, ambos citados por 

Krasner (1999). O primeiro deles é a Grécia do século XIX, Estado reconhecido independente em 

1832 e que recebeu 60 milhões de francos, inicialmente como empréstimo. Entretanto as potências 

Reino Unido, França e Rússia obrigaram o país, por meio de um acordo, a usar sua renda advinda 

de impostos para quitar essa dívida como primeira medida, não podendo usar tal numerário para 

nenhum outro objetivo. Já em 1838, com o não cumprimento dos pagamentos, um administrador 

francês tomou conta das finanças gregas. Pouco depois, em 1878, após empréstimos substanciais, 

o governo grego comprometeu sua renda para os credores, com direitos econômicos especiais e 

faturamento de produtos como sal, petróleo, fósforos, entre outros (KRASNER, 1999). 

                                                           
15 Do original: “The Peace of Augsburg originated the fully Westphalian cuius regio, eius religio, but even 

Augsburg included some provisions for religious toleration. The Peace of Westphalia endorsed the 

principle of Augsburg, but at the same time mandated religious toleration in the Holy Roman Empire, 

including provisions for consociational decision making with regard to religious issues in the imperial Diet 

and courts.” 
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O segundo exemplo são os empréstimos feitos para os países da América Latina, logo 

após os processos de independência. Krasner (1999) afirma que, em sua maioria, eles tiveram que 

comprometer sua autonomia por questões de empréstimos. No caso específico do Brasil, o país 

teve sua independência condicionada ao pagamento das dívidas de sua antiga metrópole, além de 

garantir vantagens econômicas para a Inglaterra, potência predominante na região naquele período. 

Essa questão evoluiu com o tempo e os empréstimos tornaram-se, majoritariamente, 

provenientes não mais de países individualizados, mas sim de instituições financeiras 

internacionais. Esse processo teve sua materialização após a Segunda Guerra Mundial. Com a 

Conferência de Bretton Woods, os EUA, grande potência do Ocidente naquele momento, 

conseguiu impor seus interesses e criar instituições aos seus moldes, em especial o FMI. Nessa 

organização, houve a criação de condicionalidades, que são especificidades que os países devem 

atender caso queiram empréstimos do Fundo. Esses empréstimos foram tornando-se cada vez mais 

invasivos para os Estados menos fortes do sistema internacional (INAYATULLAH, 1996).  

Essas instituições internacionais não têm como grande preocupação o pagamento em si 

das dívidas. Seu principal intento é realizar mudanças estruturais nos Estados, adequando-os ao 

modelo estadunidense, seu maior contribuinte interno. As mudanças indicadas podem ser feitas 

desde ajustes específicos de políticas até membros do FMI ocupando cargos em administrações 

nacionais (INAYATULLAH, 1996). Tais exigências, entendendo a discrepância de tratamento 

entre os Estados, se mostram como uma decisão que mina a autonomia interna dos Estados, 

comprometendo sua SV.  

Uma outra maneira de impactar a SV dos Estados durante a Guerra Fria, segundo Krasner 

(1999), foi a promoção e o incentivo de seu próprio modelo econômico e social para os países nas 

esferas de influência das duas superpotências. Enquanto a exportação e implementação do 

comunismo na Europa eras feitam pela força, o capitalismo liberal americano utilizava acordos 

com membros do governo. Os exemplos citados pelo autor são a Alemanha e Itália, onde o governo 

estadunidense condicionava o apoio político e financeiro aos partidos que barrassem os comunistas 

de formarem coalizões governistas (KRASNER, 1999). Assim, a política interna acabou sendo 

regida por um ente externo alheio às estruturas internas, o que configuraria em um tipo de influência 

na SV. 

A autonomia dos Estados tem relação com a soberania perante o exterior em sua face mais 

política e relacional, em que ela não parece ser absoluta e normativa. Assim, ela não pode ser vista 
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como um fator ilimitado e respeitada de maneira incólume em todos os momentos, divergindo da 

concepção jurídica de soberania. Ela encontra seus limites na realidade do sistema de Estados 

modernos, onde não há uma autoridade superior aos outros. Esse é um ceticismo comum que 

algumas correntes de Relações Internacionais têm em relação ao Direito Internacional e à sua 

normatividade, especialmente a corrente realista (MORRIS; MCCOUBREY, 2002). Sobre esse 

ângulo jurídico, Krasner (1999) entende que há um entendimento específico, o qual será abordado 

agora. 

 

2.3.4 Soberania Internacional Legal 

 

A definição empregada por Krasner para a Soberania Internacional Legal diz que “são as 

práticas associadas com o reconhecimento mútuo, normalmente entre entidades territoriais que 

possuem independência jurídica formal”16 (1999, p. 3, tradução nossa). No sistema internacional 

de hoje, apenas os Estados possuem essa qualidade de serem entes jurídicos e reconhecidos uns 

pelos outros como tais (REZEK, 2011). Em outras palavras, um Estado só é soberano 

internacionalmente se tem território definido, autoridade interna hierarquizada, população e 

reconhecimento mútuo. Esta última parte, apesar de ser um entendimento jurídico, carrega um fator 

político. Por exemplo, o caso de Taiwan é significativo para isso. Apesar de possuir todas as 

características necessárias, não é reconhecido de forma geral como um Estado (KRASNER, 1999), 

muito pelo seu contencioso com a China Continental.  

Segundo Krasner (1999), há algumas perguntas necessárias para identificar se realmente 

um Estado tem a SIL, como, a título de exemplo, se é reconhecido ou aceito como juridicamente 

igual, se seus representantes têm imunidade diplomática, se pode o ente participar de organizações 

internacionais ou se seus representantes podem entrar em acordos com outras entidades. Se todas 

forem positivamente respondidas, ele é soberano no sentido exposto. A prática de reconhecimento 

institucionalizou-se durante o Congresso de Viena de 1815, quando as grandes potências, 

consideradas Estados por longevidade, é que deveriam reconhecer quais comunidades políticas 

cumpriam os requisitos que eles mesmos estabeleciam. No relacionamento com comunidades fora 

da Europa, porém, os países europeus não davam o reconhecimento de que os outros fossem 

                                                           
16 Do original: “International legal sovereignty refers to the practices associated with mutual recognition, 

usually between territorial entities that have formal juridical independence”. 
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Estados soberanos apenas com os padrões tradicionais de território próprio, administração e 

controle interno eficiente e governo próprio.  

Também deveria haver um nível de civilização para que um ente político fosse 

reconhecido como Estado e lhe fosse garantido os mesmos direitos e deveres que os europeus 

tinham (HOLSTI, 2004). A prática do reconhecimento só se universalizou com a Convenção de 

Montevidéu, estabelecida em 1933, que adotou uma fórmula para decidir quais critérios deveriam 

ser avaliados para se definir um ente como Estado. Foram eles: população permanente; território 

definido; governo; e capacidade de se relacionar com outros países (BAKER, 2000). Até hoje, estes 

são os parâmetros minimamente adotados para o reconhecimento. Na visão jurídica, a soberania 

serve para “regular e determinar quem são os Estados, quais suas liberdades, prerrogativas e 

competências, mas também suas responsabilidades, que na sociedade internacional se definem e 

encontram seus limites nas regras do Direito Internacional”17 (ESPÓSITO, 2010, p. 171, tradução 

nossa). 

A SIL é vista como norma que prega a igualdade jurídica dos Estados, não sendo eles 

subordinados a nenhum outro (JACKSON, 1990), como era prática corriqueira dos impérios do 

início do século XX. A SIL fornece, em teoria, algumas vantagens: proteção contra outros Estados, 

mesmo os mais fortes; continuidade de existência do Estado, sem depender de questões dinásticas; 

participar do clube dos Estados; amarras ao comportamento; criação de direitos na esfera 

internacional; regra fundadora no sistema internacional de Estados soberanos, isto é, seus membros 

vão evitar que um hegemon destrua esse modelo; e uma fonte de ordem internacional, fugindo do 

modelo medieval de conflito constante (HOLSTI, 2004).  

No viés legal, se o Estado entra em algum acordo internacional, assina um tratado ou entra 

em uma instituição, ele não deixa de ser soberano, apenas se for coagido a fazer aquilo. Mesmo 

que ceda sua autonomia, ele é soberano para o fazer (KRASNER, 2001a). Krasner (2001a) continua 

sua linha de raciocínio e entende que a SIL só pode ser verdadeiramente violada por meio de 

coerção ou de uma intervenção direta, caso seja aceita pela comunidade de Estados soberanos. Isso 

a difere da SV, que pode ter seu comprometimento com ações voluntárias. Estas não violam a 

                                                           
17 Do original: “Desde un punto de vista jurídico e internacional, la soberanía es un concepto que sirve para 

determinar cuáles son las libertades, prerrogativas y competencias de los Estados, pero también sus 

responsabilidades, que en la sociedad internacional se definen y encuentran sus límites en las reglas de 

Derecho internacional”. 
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soberania em seu aspecto jurídico, pois se entende que o fato de ele ser soberano lhe garante tal 

princípio de ceder capacidades.   

Quando comparada com a SV, é possível ver um contraste entre a observação da 

materialidade e da questão jurídica. A independência formal não depende das suas capacidades, 

especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Junto com a igualdade, elas são protegidas pelo 

ato de reconhecimento. Entretanto, o caráter substancial de independência só pode ser acessado por 

intermédio da riqueza própria do Estado, em que o princípio de autoajuda de um sistema anárquico 

é realizado em sua plenitude. Isso não quer dizer que os Estados, para terem uma soberania de fato 

autônoma, devam ser isolados uns dos outros. O que é preciso é uma desigualdade moderada entre 

eles, na qual cada um pode ser autossustentável, algo muito complicado pelo próprio processo 

histórico percorrido por cada um. Políticas do tipo de “substituição de importações” e 

“autoproteção” devem ser entendidas como uma forma desesperada dos países em 

desenvolvimento de demonstrar sua soberania (INAYATULLAH; BLANEY, 1995). 

Esse caráter jurídico da soberania pode ser posto à prova com essa questão da 

materialidade. De acordo com Espósito (2010), a igualdade soberana é um ideal normativo, mais 

do que um reflexo da prática. Ele estaria cada vez mais afastado da realidade com o aumento de 

Estados, cada vez mais diferentes nos quesitos materiais, acentuados pelo processo de globalização. 

Assim, de acordo com esse autor, estaria sendo estabelecida uma hierarquia informal, mas o próprio 

reconhece que isso não é um evento necessariamente novo. Segundo Celso de Mello (2001), 

mesmo a soberania jurídica sendo característica dominante na vida internacional dos Estados, ela 

sofreu, e ainda sofre, exceções praticadas pelos estes. Seria, portanto, uma ficção jurídica, uma vez 

que os Estados são desiguais em sua materialidade. Deve ser levada em consideração essa diferença 

para analisar a relação entre os Estados (JO; SOBRINO, 2004). Apenas quando a disparidade entre 

eles for diminuta, será possível entendê-los como realmente autônomos. 

Vale destacar que Krasner (1999) diferencia reconhecimento de Estado do 

reconhecimento de governo. Como já foi mencionado, para se reconhecer um Estado, há certos 

critérios que devem ser cumpridos. No entanto o reconhecimento de um governo se torna uma 

ferramenta muito mais política. É a possibilidade de outros países e instituições em fortalecerem 

ou enfraquecerem um governo quando lhes for conveniente. É possível ver esse argumento a 

seguir: 
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Estados mais fracos às vezes argumentaram que o reconhecimento dos 

governos deve ser automático, mas Estados mais fortes, que podem 

escolher usar o reconhecimento como um instrumento político, rejeitaram 

este princípio. Os Estados reconheceram outros governos, mesmo quando 

eles não tinham controle efetivo sobre seu território reivindicado, como o 

reconhecimento alemão e italiano do regime de Franco em 1936, e o 

reconhecimento americano do governo Lon Nol no Camboja em 1970. Os 

Estados continuaram a reconhecer os governos que perderam o poder, 

incluindo o reconhecimento mexicano do regime republicano espanhol até 

1977, e o reconhecimento do regime nacionalista chinês por todas as 

principais potências ocidentais até os anos 1970. Os Estados recusaram-se 

a reconhecer novos governos, mesmo quando eles estabeleceram um 

controle eficaz, como a recusa britânica no século XIX em reconhecer os 

recém-independentes Estados latino-americanos até uma década depois de 

terem estabelecido controle efetivo, a recusa russa em reconhecer a 

monarquia de julho na França até 1832 e a recusa dos EUA em reconhecer 

o regime soviético até 1934. A frequência e eficácia do uso de 

reconhecimento ou o não reconhecimento como instrumento político 

dependeu tanto da distribuição de poder (políticas conflitantes das grandes 

potências reduzem o impacto das políticas de reconhecimento) e o grau de 

conflito ideológico.18 (KRASNER, 1999, p. 15, tradução nossa). 

 

Todos os postulantes à governo têm interesse em serem reconhecidos internacionalmente, 

ainda que não consigam ter controle e exercer a Soberania Vatteliana (KRASNER, 1999). Mello 

(2000) identifica os requisitos atuais para que um governo seja reconhecido, em teoria. São eles: 

efetividade; cumprimento das obrigações internacionais do Estado; aparecimento do novo governo 

conforme o Direito Internacional; e democracia e eleições livres. Abordando brevemente cada um 

desses requisitos, efetividade quer dizer se um governo tem o domínio do aparato administrativo, 

monopólio do uso da força e controle de revoltas internas que possam ameaçar a integridade estatal. 

O cumprimento de obrigações trata se um novo governo vai manter o que foi acordado 

                                                           
18 Do original: “Weaker states have sometimes argued that the recognition of governments should be 

automatic, but stronger states, who might choose to use recognition as a political instrument, have rejected 

this principle. States have recognized other governments even when they did not have effective control 

over their claimed territory, such as the German and Italian recognition of the Franco regime in 1936, and 

the American recognition of the Lon Nol government in Cambodia in 1970. States have continued to 

recognize governments that have lost power, including Mexican recognition of the Spanish republican 

regime until 1977, and recognition of the Chinese Nationalist regime by all of the major Western powers 

until the 1970s. States have refused to recognize new governments even when they have established 

effective control, such as the British refusal in the nineteenth century to recognize the newly independent 

Latin American states until a decade after they had established effective control, the Russian refusal to 

recognize the July monarchy in France until 1832, and the U.S. refusal to recognize the Soviet regime until 

1934. The frequency and effectiveness of the use of recognition or nonrecognition as a political instrument 

have depended both upon the distribution of power (conflicting policies by major powers reduce the impact 

of recognition policies) and the degree of ideological conflict.” 
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anteriormente no âmbito internacional. Já o aparecimento do governo de acordo com o DI implica 

a não imposição externa de como será governado ou quem governará um país. A questão de 

eleições livres e democráticas é apenas um balizador, não sendo excludente o reconhecimento caso 

ela não se concretize (MELLO, 2000). 

Todos esses requisitos são doutrinários, assim como o reconhecimento advindo deles, mas 

não são necessariamente práticos (MELLO, 2000). Reconhecer um Estado é mais difícil e, 

geralmente, não é possível voltar atrás. Já um governo é transitório e depende muito mais de 

questões políticas do que jurídicas. Dentro dessa perspectiva, é possível ver que mesmo a SIL, uma 

decisão que diz respeito ao âmbito jurídico, também depende de questões políticas quando se 

diferencia o reconhecimento de Estado do de governo. Para aquele, caso aconteça a primeira vez, 

tende a ser também a última. Para o governo, é algo que pode variar de acordo com as relações 

entre eles, seus posicionamentos e suas agendas interna e externa. 

Nessa esteira, é relevante discorrer que este capítulo serviu para algumas finalidades 

específicas, abordadas cada uma em subseção própria. Inicialmente, traçou-se um breve resumo do 

Estado soberano e sua primazia como ator das relações internacionais e detentor do poder interno 

em seu próprio território. A segunda parte serviu para fornecer um curto apanhado sobre a 

soberania, mostrando sua formulação original, mudanças com o tempo e questionamentos sobre 

seu conceito e sua utilidade. Demonstrou-se que há um debate muito extenso, feito por diferentes 

prismas. Não foi objetivo deste capítulo esgotar, tampouco estabelecer uma definição própria do 

conceito, o que foge do escopo desta dissertação.   

Na última seção, apresentou-se o marco teórico, com a exposição dos quatro conceitos de 

soberania formulados por Stephen Krasner (1999, 2001a, 2001b, 2001c), discutindo a utilidade de 

cada um – e também o significado e a limitação de cada conceito para a fase de análise da presente 

pesquisa –, bem como se apontaram exemplos históricos retirados da obra original e 

complementares. Desse modo, foi possível notar que esses diferentes tipos de soberania podem ser 

exercidos por um Estado, não necessariamente todos ao mesmo tempo, tão menos sendo 

excludentes uns aos outros. Contudo também podem ser conflituosos entre eles, como no caso de 

assinaturas de tratados internacionais e de reconhecimento de instituições, fortalecendo a SIL, mas 

diminuindo a SV. Um Estado pode ter as duas primeiras, mas não ter SD, incapacitando também a 

SI. O que vale no sistema internacional, assim, é a prática acima dos conceitos teóricos, pois há 
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questões como assimetria de poder e necessidades que devem ser levadas em consideração quando 

no entendimento dos vários tipos de soberania. 

3 O POSICIONAMENTO BRASILEIRO NO PÓS-SEGUNDA GUERRA E NAS 

PRIMEIRAS DÉCADAS DA GUERRA FRIA (1945-1964) 

 

O intuito do presente capítulo é fazer um breve resumo da conjuntura política brasileira 

entre 1945 e 1964 discutindo o cenário nacional e destacando a relação entre o Brasil e os EUA. 

Não serão detalhadas todas as questões e os debates no âmbito interno, apenas um panorama geral 

do período e como o país buscava se encaixar no contexto externo durante a Guerra Fria. O 

desenvolvimento deste capítulo compreenderá o período do governo Dutra até o golpe militar de 

1964. Será analisada, resumidamente, a narrativa dos eventos relativos à posição brasileira em uma 

dimensão interno/externo no período examinado. O foco principal será nos anos de 1945 a 1964, 

pois é possível perceber nessa linha temporal que os governos brasileiros, ainda que com limitações 

e retrocessos, buscaram uma política externa autônoma, visando ao desenvolvimento nacional 

(VIZENTINI, 1994).  

Em consonância com o capítulo anterior, vale destacar que o Estado nacional estava mais 

consolidado e procurava se aproximar materialmente dos países já desenvolvidos, especialmente 

da grande potência ocidental, os EUA. Assim, o Brasil estava em uma busca constante por se 

desenvolver e se tornar plenamente soberano e independente politicamente, agindo de maneira 

autônoma em um cenário complexo. Isso, na ótica de Krasner (1999), reforçaria a SV do país. O 

capítulo será dividido em três seções, começando pela Presidência de Eurico Gaspar Dutra e de 

Getúlio Vargas, seguida pelo período de desenvolvimento de Juscelino Kubitschek. Após essas 

duas seções, será abordada a dupla Jânio Quadros e João Goulart, período em que a política 

autonomista se provou mais forte, encerrada repentinamente com o golpe militar de 1964, 

concluindo este capítulo.  

 

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO NACIONAL E INTERNACIONAL NO INÍCIO DA GUERRA 

FRIA 

 

Ainda no decorrer da Segunda Guerra Mundial, nos acordos de Yalta, os Aliados 

delimitam as esferas de influência dos Estados Unidos e da União Soviética, redefinindo os rumos 
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da futura disputa global que vai ocorrer ao final do conflito (AYERBE, 2002). A Guerra Fria, 

embora caracterizada por diferentes momentos, tem como fato marcante o confronto entre as duas 

superpotências, URSS e EUA. Durante esse período, apesar dos discursos hostis entre esses dois 

polos, havia um entendimento mútuo de que cada lado tinha sua própria zona de influência, onde 

a potência teria o direito e poder de intervir direta ou indiretamente, sem questionamento do seu 

opositor (HOBSBAWM, 1994). A ideia do governo dos EUA, liderado por Harry Truman, era 

aplicar uma política de contenção da URSS e do comunismo19. Tal política era entendida como 

importante para o Ocidente na luta contra o comunismo. 

No cenário global, a ação dos EUA logo no início da Guerra Fria, durante o final dos anos 

de 1940 e início dos anos de 1950, focou nas regiões que estivessem, na perspectiva estadunidense, 

diretamente ameaçadas pelo comunismo, sendo elas a Europa Ocidental e a Ásia. A Doutrina 

Truman, junto com a política de contenção, estabelecidas em 1947, prezava pela defesa do “mundo 

livre”, representado pelo bloco ocidental/capitalista, o qual deveria ser protegido, primariamente, 

pelos EUA contra o perigo totalitário do bloco soviético (SILVA, 1992). Para exemplificar essa 

atuação, vale destacar que entre 1947 e 1953, período da Presidência de Truman, as principais 

crises globais ocorreram na Europa e na Ásia. Alguns exemplos dessa atuação podem ser 

observados, segundo Saraiva (2008), no caso da retirada dos britânicos da Grécia e da Turquia, do 

bloqueio de Berlim (1948), da Guerra da Coreia (1950-1953) e da crise no Irã (1951-1953), na 

Finlândia (1948) e na Iugoslávia (1948 e 1953).  

Essa demonstração das crises serve para explicitar quais eram as áreas de imediato 

interesse dos EUA e para onde seus esforços econômicos, militares e políticos foram direcionados, 

como para a reconstrução e atuação direta no Japão e o Plano Marshall na Europa, visando criar 

zonas seguras contra o comunismo, além de expandir os mercados e a zona de influência da 

potência ocidental. Ayerbe (2002) destaca que, durante os primeiros quinze meses de aplicação do 

Plano Marshall, o presidente Truman solicitou ao Congresso 6,8 bilhões de dólares, que foram 

autorizados, diferentemente do montante destinado para a América Latina. Essa região recebeu do 

governo estadunidense, nesse mesmo período, 34,5 milhões de dólares, significando que a Europa 

recebeu quase 200 vezes esse valor.  

                                                           
19 Comunismo e socialismo serão usados como sinônimos durante o trabalho. Entendendo que existem 

debates sobre diferenças teóricas ou práticas, não é o intuito desta pesquisa as discutir. Portanto o uso de 

ambos os termos como semelhantes, sabendo de possíveis discordâncias, serve para facilitar a 

compreensão e evitar a repetição constante. 
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Para manter a estratégia global, os EUA também estabeleceram instituições internacionais 

para causas gerais, ou para a defesa de regiões. Antes mesmo do fim da Segunda Guerra Mundial, 

em 1944, os Aliados capitalistas reuniram-se para a Conferência de Bretton Woods. O objetivo do 

encontro foi definir os lineamentos principais do novo reordenamento internacional, possibilitando 

também o estabelecimento das bases para uma gestão multilateral do capitalismo (AYERBE, 

2002). O resultado da Conferência foi, de certo modo, uma junção de ideias keynesianas e de 

políticas restritivas em algumas áreas, ao mesmo tempo em que recursos foram destinados à 

reconstrução das economias afetadas pela guerra por meio do Banco Mundial e do FMI, instituições 

estabelecidas nessa Conferência. O FMI foi designado para monitorar as políticas econômicas 

nacionais e oferecer financiamento para equilibrar os balanços de pagamentos de países em 

situação de risco, estabelecendo controle e rígida disciplina sobre as contas internas e externas 

(RAMOS, 2006). O lado estadunidense apoiava a responsabilidade fiscal e a abertura econômica, 

medidas fortalecidas durante o governo Truman pela política de “portas abertas”. Segundo Ayerbe 

(2002, p. 75), 

 

A política externa de “portas abertas” atribui ao nacionalismo a principal 

responsabilidade pelas crises econômicas, guerras e revoluções da primeira 

metade do século XX. Uma nova era de democracia e prosperidade deve ter como 

base de apoio uma economia mundial aberta. Como vimos, os acordos de Bretton 

Woods definem os lineamentos para uma gestão multilateral do capitalismo, 

condicionando os investimentos a uma política de abertura ao exterior. 

 

Essas novas instituições financeiras serviriam, junto com as Nações Unidas, para 

reorganizar a ordem internacional. Porém a ajuda econômica estadunidense no final dos anos de 

1940 e início da década de 1950 não tinha como prioridade a América Latina, tampouco o Brasil. 

A perspectiva da grande potência era a de que a região estava dentro da sua esfera de influência, 

sem medo de possíveis interferências externas ou ameaças comunistas. Com isso, a postura na área 

econômica foi de colocar o continente em segundo plano. No entanto, de acordo com Silva (1992), 

a fim de consolidar sua posição de potência dominante na América, os EUA propuseram a criação 

do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), antes mesmo da criação da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em 1949. Para fortalecer o arcabouço 

regional e solidificar a base de apoio na região, houve a criação da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), em 1948, após a Conferência de Bogotá. Dessa maneira, a posição 
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estadunidense perante a região era de criar uma área segura no hemisfério, ao mesmo tempo em 

que insistia na abertura comercial, muito combatida pelos países latino-americanos. 

Era comum aos países da América Latina a adoção de políticas econômicas com foco na 

industrialização e na substituição de importações. Para tal, o papel do Estado na economia seria de 

fundamental importância, agindo como um guia para as ações, não podendo estar totalmente aberto 

ao capital estrangeiro, mesmo que este fosse fundamental para se desenvolver, tendo em vista o 

déficit de capitais internos (AYERBE, 2002). Nesse embate, já é possível enxergar uma discussão 

futura deste trabalho, no qual coloca a formulação de políticas econômicas (nível interno) em 

disputa com fatores exógenos. Isso, segundo Krasner (1999), pode ser entendido como uma forma 

de interferir na SV de um Estado. Segundo Hobsbawm (1994), os “membros” do “Terceiro Mundo” 

entendiam que era possível deixar o atraso para trás, tendo em vista o rápido e estável crescimento 

de países com forte presença do Estado na economia. Porém, se eles demonstrassem afinidades 

com a URSS ou um nacionalismo mais forte, os EUA estariam dispostos a financiar a oposição, 

promovendo mudanças de regime e golpes (AYERBE, 2002).  

A América Latina contribuiu na Segunda Guerra Mundial, enviando matéria-prima para 

o esforço de guerra aliado. O Brasil foi um dos poucos países da região que enviou tropas para a 

Europa (ALVES, 2007). Mas como não era uma área vista como ameaçada pelo comunismo e 

muito menos havia sido totalmente devastada pelo conflito, o grau de relevância para os EUA era 

mínimo, diferentemente do que ocorreu com a política de “boa vizinhança” do governo Roosevelt 

(AYERBE, 2002). Para Dalio e Miyamoto (2010), apesar das expectativas auspiciosas no 

continente, o governo dos EUA empenhava-se na estratégia militar para o hemisfério, enquanto os 

latino-americanos queriam respostas no campo do desenvolvimento socioeconômico, por meio de 

auxílios semelhantes aos que se propunham na Europa e na Ásia. A perspectiva no Brasil era 

positiva em relação aos EUA, visto que o país teve um engajamento significativo na guerra, além 

de muitos dos militares brasileiros terem convivido diretamente com os estadunidenses. 

É nesse clima que se elege Eurico Gaspar Dutra, logo após o fim do Estado Novo e da 

ditadura varguista. No âmbito interno, o governo Dutra foi ferrenhamente anticomunista, 

colocando o Partido Comunista Brasileiro (PCB) na ilegalidade. Essa manobra contra os 

comunistas fez com que o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) ganhasse o voto da classe 

trabalhadora urbana. Ainda nesse período, houve o início da campanha para o monopólio e a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Brasileiro
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nacionalização do petróleo, reagindo à proposta do governo Dutra de liberação para o capital 

estrangeiro da indústria petrolífera nacional (DALIO; MIYAMOTO, 2010).  

O governo eleito do político do Partido Social Democrático (PSD) teve dois momentos 

claros na economia. O primeiro se deu entre 1946 e 1947, com forte tom liberal. Política 

malsucedida, pois, rapidamente, fez esgotar as reservas brasileiras, criando um déficit no balanço 

de pagamentos. O segundo foi de 1947 a 1950, cuja tônica era reintroduzir a política de controles 

cambiais, a industrialização espontânea, causada pela redução de importações e obrigando o 

surgimento de produção industrial interna, além de formas rudimentares de planejamento de gastos 

(FERREIRA, 2012). Essa mudança de postura na economia foi uma reação ao que vinha se 

desenhando da relação com os EUA. Ainda no governo Dutra, o Brasil sediou a conferência que 

inaugurou o TIAR, esteve ao lado dos EUA na criação da OEA, ajudando a estabelecer as 

instituições hemisféricas de influência dos estadunidenses. Além disso, prosseguiu com os tratados 

para ceder recursos minerais estratégicos, em troca de trigo. Nessa barganha toda, o país esperava 

maior apoio na cooperação econômica para o desenvolvimento, por intermédio da Comissão 

Técnica Mista Brasil-EUA (CMBEU). (FERREIRA, 2012; HIRST, 2011) 

Dutra fez questão de estreitar os laços econômicos com a grande potência do Ocidente. 

Mais de 60% das exportações brasileiras iam para lá, além da aproximação na cooperação militar, 

com a criação do Estado Maior Conjunto e da Escola Superior de Guerra, nos moldes do National 

War College (HIRST, 2011). Esse alinhamento automático com os EUA foi, de fato, uma decisão 

política e ideológica do governo. Porém deve ser levado em conta que, após o fim da Segunda 

Guerra, não havia outro país com capacidade de investimento externo no Brasil, vista a situação da 

Europa, da Ásia e da URSS. Apesar desse alinhamento, além da política liberalizante na economia 

e a perseguição aos comunistas, os montantes enviados para o desenvolvimento brasileiro eram 

muito baixos, ainda mais se comparados com outros continentes e países. Alguns desses que 

receberam valores mais altos fizeram parte do Eixo durante a guerra, como Alemanha e Itália, o 

que causou decepção e estranheza por parte do Brasil (FERREIRA, 2012). Essa relação dos EUA 

com o Brasil decepcionava as lideranças americanistas e o presidente, como relata Ferreira (2012, 

p. 69): 

 

Outra situação que gerou ressentimento e perplexidade foi a concessão de apenas 

US$136 milhões em resposta aos US$ 1 bilhão pedidos pelo presidente Eurico 

Gaspar Dutra. Tal fato impossibilitaria um novo salto industrial no país, batizado 
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de “pedra fundamental”. Assim, o governo estadunidense foi acusado de não 

destinar ao Brasil a assistência merecida. Ficava claro que o governo brasileiro 

não percebia que o fim da guerra trouxera novas exigências burocráticas para as 

negociações com os EUA. Os tempos negligentes da administração Roosevelt 

haviam terminado. Os EUA agora queriam cooperar sob o pilar do liberalismo 

econômico: para se desenvolver, o país teria que retirar as restrições à participação 

estrangeira na exploração de riquezas nacionais, como o petróleo. A 

administração Truman rechaça todas as tentativas de ministros e Embaixadores 

brasileiros de obtenção de recursos junto ao seu governo. A recomendação é de 

que o Brasil se volte para a captação de capital privado estrangeiro. 

 

Esse alinhamento não parecia estar rendendo os lucros que o governo Dutra tinha 

expectativa. Com isso, como já foi dito, houve uma mudança na política econômica, agora para 

combater os problemas causados pela baixa entrada de capital estrangeiro. Essa situação apenas 

aumentava a decepção de grupos internos com os EUA (MILANI, 2011). Desde a ditadura 

varguista, essa ação era vista como uma forma de ceder à própria soberania nacional para os EUA, 

nos termos da perspectiva de Krasner sobre a SV. Ao final do governo Dutra, o máximo que o 

Brasil conseguiu foram promessas futuras de apoio econômico, caso o país fizesse as reformas 

econômicas conforme desejado pelos EUA. O melhor que alcançou foi iniciar o processo de criação 

da CMBEU, criada no governo Vargas, mas extinta ainda em 1953 (HIRST, 2011). 

No final do ano de 1950, Getúlio Vargas é eleito à Presidência. Sua volta seria marcada 

por discursos mais nacionalistas durante a campanha. Nacionalista, para esta pesquisa, entende-se 

como um discurso que defende a importância do Estado na economia (AMORIM, 2008), além da 

defesa do setor nacional, que busca uma política externa dita soberana (SV) e autônoma, muitas 

vezes anti-imperialista (DOMINGOS, 2009). No ideário varguista, o Brasil não deveria se abrir 

por completo para o capital estrangeiro, apenas em áreas que não fossem essenciais para os 

interesses nacionais (AMORIM, 2008). Getúlio é reconduzido ao Palácio do Catete com bases 

nacionalistas, antiplutocráticas e com um convite às massas para participar do processo. Além 

disso, seu gabinete é formado pelos três maiores partidos (PTB-PSD-UDN), com militares 

nacionalistas nos ministérios militares, além de ocorrerem diversos embates entre nacionalistas 

antiamericanos e aqueles que apoiavam um alinhamento com os EUA (FERREIRA, 2012).  

Segundo Ferreira (2012), houve dois períodos distintos do governo Vargas: entre 1951 e 

julho de 1953; e após julho de 1953 até a morte do mandatário, em agosto de 1954. O primeiro foi 

marcado por tentativas constantes de conciliação, não apenas com a burguesia nacional e com os 

moderados, mas também na busca de uma relação harmoniosa e proveitosa com os EUA. Já o final 
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do governo foi marcado por uma guinada à esquerda, buscando o apoio da classe trabalhadora e 

dos nacionalistas. Silva (2009) reconhece que o nacionalismo varguista, ainda que existisse na 

teoria, estava fortemente sujeito à barganha internacional perante a potência ocidental, assim como 

o presidente fez durante a Segunda Guerra Mundial, quando se equilibrava entre os EUA e a 

Alemanha. Vargas tentou repetir tal movimento, mas o contexto inicial da Guerra Fria, como 

mencionado, não dava opções externas para o governo.  

O retorno eleitoral de Vargas foi marcado por crises em seu governo, inclusive para tomar 

posse, tendo em vista que seus opositores argumentavam que a votação do presidente eleito, 

inferior a 50%, seria ilegal, argumento não sustentado pela constituição de 1946. O cenário interno 

foi muito marcado pelo aumento da polarização entre nacionalistas e liberais (ALVES, 2007; 

AMORIM, 2008). De forma resumida, o primeiro grupo teria receio do capital estrangeiro e da 

submissão aos EUA para o desenvolvimento nacional. Também acreditavam que a industrialização 

deveria ser conduzida pelo Estado, não pelo capital externo. Já os liberais tinham temor da 

mobilização política da classe operária como forma de atingir a riqueza e acreditavam que o Brasil 

deveria se alinhar com os EUA, devendo ter sua industrialização financiada por eles (ALVES, 

2007). Segundo Amorim (2008, p. 26), os grupos dividiam-se da seguinte forma: 

 

Esta política populista nacionalista contava com o apoio dos trabalhadores e de 

sua máquina sindical, dos setores nacionalistas das forças armadas, sobretudo do 

Exército, dos setores nacionalistas empresariais e intelectuais. A oposição vinha 

principalmente dos liberais, que tinham se oposto ao Estado Novo, agrupados no 

principal partido de oposição, a União Democrática Nacional (UDN); dos 

militares anticomunistas e do empresariado brasileiro ligado ao capital 

internacional, e do próprio capital internacional, representado na época pelas 

grandes multinacionais do petróleo. 

 

Além das pressões internas, o governo Vargas teve de lidar com o pouco espaço para 

negociar no plano internacional, no qual não conseguiu replicar com o mesmo sucesso a barganha 

nacionalista que pôs em prática durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns episódios foram 

marcantes durante o governo. Não é objetivo desta pesquisa detalhar cada um deles, apenas fazer 

breve resumo, para que se veja essa disputa e mudança de postura do governo varguista, 

inicialmente mais conciliador e, ao final, apelando para o nacionalismo e a defesa da soberania, 

aqui entendida em seu sentido mais político (SV). 
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O primeiro caso selecionado foi a questão do petróleo que já vinda desde o governo Dutra, 

quando Vargas propôs a criação de uma empresa de capital misto (público e privado), com o 

monopólio apenas do gerenciamento das operações (SKIDMORE, 2007). Porém essa proposta 

governamental sofreu críticas de ambos os lados, seja dos nacionalistas, seja dos liberais. Para o 

primeiro grupo, era necessário o monopólio completo do petróleo, com a constituição de uma 

empresa estatal fundamental, opondo-se à participação de capital estrangeiro. Já os liberais 

defendiam a não intervenção do Estado, deixando para o capital externo o investimento, muito 

influenciado pelo lobby de empresários e políticos dos EUA. O debate foi amplamente difundido 

na sociedade brasileira, com participação ativa de sociedade civil, políticos e militares. Ao final 

dos embates, inclusive com o apoio da UDN, oposição mais ferrenha a Getúlio, a proposta aprovada 

foi a de monopólio estatal do petróleo, criando a Petrobrás (SKIDMORE, 2007). Tal decisão 

desagradou em muito aos EUA (FERREIRA, 2012). 

Outra questão que gerou muitos embates durante o governo Vargas foi a Comissão Mista 

Brasil-Estados Unidos, prometida desde julho de 1950, criada em dezembro do mesmo ano, mas 

que teve suas atividades iniciadas apenas em julho de 1951 (ALVES, 2007). A CMBEU tinha o 

objetivo de financiar 41 projetos no Brasil por meio de empréstimos feitos pelo Export & Import 

Bank (EXIMBANK). Os principais fins da Comissão eram ajudar a vencer as deficiências em 

transporte e energia para, posteriormente, criar condições favoráveis aos investimentos externos 

(DALIO; MIYAMOTO, 2010). Porém, em 1952, o Estado brasileiro encontrava-se desiludido com 

essa iniciativa (HIRST, 2011). 

Os diálogos entre Brasil e EUA deterioraram-se com a decisão do governo brasileiro em 

restringir as remessas de lucros para o exterior. Para que os créditos negociados com os 

representantes brasileiros fossem integralmente cedidos, o governo deveria aprovar uma nova lei 

do mercado livre. Com isso, o Brasil tentou arrecadar fundos com o FMI, mas também não obteve 

sucesso, visto que o órgão demandava reformas na política cambial e financeira do país (DALIO; 

MIYAMOTO, 2010). Vale ressaltar, também, que o governo dos EUA sempre demandava mais 

do Brasil para ceder os empréstimos, como pode ser visto na passagem: 

 

Apesar da insistência brasileira na liberação dos créditos para os projetos da 

CMBEU, a lei de remessa de lucros de janeiro de 1952 e a demora na aprovação 

da lei do mercado livre de câmbio constituíram-se em obstáculos para agilizar as 

negociações com as agências financeiras, exasperando a desconfiança do 

Departamento de Estado, ainda sob a administração Truman [...]. Em setembro de 
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1952 as autoridades norte-americanas haviam imposto a Lafer (ministro da 

Fazenda), como condição para o Brasil receber empréstimo do EXIMBANK, a 

necessidade de se aprovar a lei do mercado livre de câmbio. Em janeiro de 1953, 

quando se suprimiram as exigências impostas pelo DL 30.363 e institui-se, em 

fevereiro seguinte, o mercado livre de câmbio, a exigência do BIRD passou a ser 

a quitação dos atrasados comerciais, alegando que o descumprimento dessa 

exigência colocaria em risco os projetos da CMBEU. (DALIO; MIYAMOTO, 

2010, p. 166-168). 

 

A cessão de créditos por parte dos EUA estava vinculada ao interesse em financiar e 

fortalecer um projeto privatista, coisa que o governo brasileiro não era favorável. Outro fator que 

influenciou o desinteresse da grande potência foi a recusa do governo brasileiro em enviar tropas 

para a Guerra da Coreia (DALIO; MIYAMOTO, 2010). O esforço de guerra do Brasil limitou-se 

ao envio de minerais estratégicos, com um acordo selado em dezembro de 1951, cedendo por três 

anos certa quantidade de areias monazíticas e de sais de cério e terras raras. Depois de muitos 

debates internos, Vargas optou por não enviar as tropas, pois achava que os ganhos da relação com 

os EUA eram insuficientes, mesmo que prosseguisse apoiando a cooperação com eles para o 

desenvolvimento do país (ALVES, 2007). A CMBEU foi finalizada em 1953, muito longe do que 

prometeu inicialmente.  

Com uma situação econômica complicada e as pressões do FMI, o governo Vargas inicia 

um programa de estabilização em 1953. A pressão deu-se pelo crescente déficit na balança de 

pagamentos, causado pela redução na receita advinda das exportações de café. Contudo o FMI 

entendia que tal desajuste se dava por políticas inflacionárias no âmbito interno. Para se adequar 

às demandas do Fundo, Vargas teria que diminuir os investimentos públicos, restringir o crédito e 

segurar os preços e salários, indo contra o que pregava na sua política econômica (SKIDMORE, 

1999). Apesar de inicialmente acatar os pedidos externos, o presidente brasileiro resolveu 

abandonar a política ortodoxa20, pois percebeu que era mais importante ouvir os anseios do seu 

eleitorado. O ponto de virada foi o aumento de 100% do salário mínimo, proposto por João Goulart 

quando ainda era ministro do Trabalho. Vargas rejeitou a princípio, mas depois o aprovou, decisão 

contrária aos interesses externos de manter as contas balanceadas como condição para liberação de 

                                                           
20 Entende-se ortodoxia econômica como a adoção de políticas anti-inflacionárias, reduzindo a emissão de 

moeda em circulação. O crescimento não deve ser estimulado pelo aumento da inflação. Alguns exemplos 

são a redução de gastos públicos, a redução de crédito e o estímulo à poupança (PINHO; 

VASCONCELLOS, 1996). 
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empréstimos. Novamente, segundo a perspectiva da SV, essa foi uma forma do governo brasileiro 

reafirmar a sua soberania (SKIDMORE, 2007). 

Em junho de 1954, as pressões eram muito grandes, tanto de dentro quanto de fora. Um 

pedido de impeachment foi votado e derrotado na Câmara dos Deputados, assim como se noticiou, 

falsamente, a possível cooperação entre Brasil e Argentina para o fortalecimento e a possível 

criação de uma república sindicalista. O ponto final do governo Vargas foi o atentado da Rua 

Toneleros, onde um assassino de aluguel, pago pelo ajudante de Getúlio, Gregório Fortunato, 

tentou matar Lacerda, atingindo apenas Rubens Vaz, major da Aeronáutica (SKIDMORE, 2007). 

Em agosto, sofrendo pressão pela acusação de assassinato e corrupção, vindo da imprensa 

conservadora e dos militares, Vargas opta pelo suicídio, tornando-se um mártir para os mais pobres, 

fazendo de seus opositores os adversários da nação.  

Na carta testamento do presidente, ele demonstra o impasse das relações externas do 

Brasil. Segundo Caterina (2019), ao usar uma linguagem carregada de nacionalismo, denunciando 

as forças econômicas externas que ajudaram a desestabilizar seu governo, o ex-mandatário ataca, 

ao mesmo tempo, opositores internos e externos, particularmente o governo e as empresas 

estadunidenses. A passagem a seguir esclarece isso:  

 

A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos 

nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros 

extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário 

mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na 

potencialização das nossas riquezas através da Petrobrás e, mal começa esta a 

funcionar, a onda de agitação se avoluma. (VARGAS, 1954). 

 

Com isso, é possível notar que, partindo de um início conciliador, quando tentou negociar 

com os EUA e o capital estrangeiro, o presidente entendeu que as pressões e demandas externas 

não deveriam estar acima dos interesses nacionais e dos pedidos de sua base nacionalista. Ao final 

da vida, depois da postura conciliadora, Vargas decidiu não mais ceder às pressões do exterior, o 

que pode ser visto como um fortalecimento da soberania, considerando a ótica da SV. Com a sua 

morte, Café Filho é empossado e, depois de muitas disputas, com ameaças de golpe e resistências 

aos candidatos, Juscelino Kubitschek é eleito, juntamente com seu vice João Goulart. 
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3.2 O CRESCIMENTO ECONÔMICO NO GOVERNO JK E A BUSCA POR PROJEÇÃO 

 

A partir da segunda metade da década de 1950, o cenário da Guerra Fria começava a se 

alterar com alguns eventos marcantes que reduziram a tensão mundial, como a morte de Stalin e o 

fim da Guerra da Coreia, ambos em 1953. Outro ponto que trouxe mudanças para o ambiente 

internacional foi a corrida armamentista, na qual as duas superpotências adquiriram bombas de 

hidrogênio e novos vetores de lançamento, o que ampliou as suas capacidades de potencial nuclear. 

Posteriormente, nos anos de 1960, estabeleceu-se a chamada “destruição mútua assegurada”, ou 

“MAD” (FRANCHINI NETO, 2005).  

Segundo Saraiva (2008), as principais transformações dos anos de 1950 e 1960 foram: o 

processo de descolonização dos povos e nações afro-asiáticas; a recuperação da Europa Ocidental, 

com o fim do Plano Marshall no meio da década de 1950; a reconstrução do Japão e o crescimento 

da Coreia do Sul, distanciando o perigo de um novo conflito internacional nesses países; a 

flexibilização da política dos EUA e da própria URSS; o início de discordâncias no bloco socialista; 

a busca por maior autonomia de países em desenvolvimento; e o crescimento descontrolado das 

armas nucleares, tornando o poder destrutivo das duas potências impraticável para uso. 

Um dos pontos marcantes dos anos de 1950 foi a Conferência de Bandung, na ilha de Java 

(Indonésia), “aberta oficialmente em 16 de abril de 1955, com 29 países (23 da Ásia e 6 da África)” 

(SARAIVA, 2008, p. 245). O Brasil esteve presente nesse evento, demonstrando seu interesse em 

aumentar e aprofundar seus laços com os novos países que surgiam com o processo de 

descolonização. Caterina (2019) concorda com essa colocação de que a principal mudança no 

cenário internacional desse novo momento é a emergência de nacionalismos e de posições neutras. 

Porém ela acrescenta outro ponto, motivado também por esse anterior. Com a morte de Stalin, a 

política externa soviética, a partir de Kruschev, tinha como objetivo atrair a simpatia de países em 

desenvolvimento, ou recém-libertos, para a sua esfera. Tal aproximação seria feita por intermédio 

da propaganda dos próprios avanços tecnológicos e econômicos que o modelo socialista aparentava 

ter.  

O crescimento rápido e o avanço na corrida espacial, com o lançamento do Sputinik ao 

espaço, em 1957, e a viagem de Iuri Gagarin em 1960 serviam como ímãs para países que não 

queriam seguir as recomendações dos EUA e dos órgãos financeiros internacionais para um 

crescimento controlado (MARTINS FILHO, 2005). Apesar de inicialmente reticente, o governo 
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brasileiro demonstrou estar disposto, em 1958, a “tomar medidas necessárias para concretizar e 

desenvolver as relações comerciais com a URSS” (CATERINA, 2019, p. 166), interrompidas desde 

o governo Dutra. Essa postura foi motivada pelos problemas em negociar com o FMI, como será 

visto melhor no último capítulo.  

Nessa esteira, a URSS agora aparecia também como um fornecedor de crédito e programas 

de auxílio econômico para os países em desenvolvimento ou do Terceiro Mundo.  Segundo 

Caterina (2019, p. 127), os instrumentos econômicos para aproximação política eram “a concessão 

de créditos generosos e o incremento do comércio – o objetivo era, por consequência, tornar esses 

países mais distantes e/ou independentes do Ocidente”. Ainda assim, quando olhados os números, 

as importações e exportações entre o Brasil e o bloco soviético foram relativamente baixas. Entre 

os anos de 1953 e 1959, o maior nível de exportações brasileiras foi de apenas 4%, justamente em 

1959. As importações também atingiram apenas 4% do total adquirido pelo Brasil. 

Esses créditos soviéticos eram oferecidos, especialmente, para o setor público dos países, 

fazendo com que o Estado se mantivesse como o ator central da economia. Eram oferecidos, 

geralmente, com taxas entre 2,5% e 3% de juros, quitáveis de 8 a 15 anos, iniciados um ano após 

o fim da obra ou entrega de maquinário. Os empréstimos poderiam ser pagos em moeda local, por 

meio de exportações dos principais produtos do país recebedor, diferentemente dos empréstimos 

do Ocidente que deveriam ser pagos em moeda forte, normalmente o dólar. A opção de pagamento 

em exportações era fundamental para países com problemas na balança de pagamentos 

(CATERINA, 2019). 

Apesar de atrativos, muito pela ausência de condicionalidades, os montantes de recursos 

disponibilizados eram bem inferiores aos fornecidos pelo Ocidente. Porém esse modelo de forte 

participação estatal, apoiado pela URSS, se tornou “crescentemente influente” em países do 

Terceiro Mundo (CATERINA, 2019). Enquanto isso, no outro lado, os EUA tiveram a reeleição 

do republicano Dwight Eisenhower, em 1956, mantendo a posição estadunidense de privilegiar a 

Europa Ocidental e o Japão, mesmo que tais regiões já estivessem em plena reconstrução. No 

entendimento do governo estadunidense, essas eram as áreas fundamentais para a defesa contra a 

expansão do comunismo global. Conforme Franchini Neto (2005), a perspectiva estadunidense 

para a América Latina mantinha-se a mesma desde o final da Segunda Guerra Mundial, como uma 

região onde quem teria o poder de decisão seriam os EUA, sem necessidade de preocupações, pois 

não havia nenhum tipo de ameaça à ordem regional. Entretanto o primeiro sinal de alerta ocorreu 
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em 1954, quando os EUA apoiaram a derrubada do presidente da Guatemala, Jacobo Arbenz, visto 

como um indício de infiltração comunista na América Central.  

Com essa situação, foi convocada a X Conferência Interamericana, realizada em Caracas 

em 1954, em que se aprovou a chamada “Declaração de solidariedade para a preservação da 

integridade política dos Estados americanos contra a intervenção comunista internacional” 

(FRANCHINI NETO, 2005). Ainda assim, o governo estadunidense continuou, por algum tempo, 

não dando relevância para o continente americano. As propostas dos EUA para a região focavam 

na segurança hemisférica, enquanto os outros países da região pediam cooperação econômica, por 

meio da qual as desigualdades e a miséria extrema pudessem ser erradicadas, melhorando as 

condições de vida da população e, desse modo, possibilitando também o combate aos ideais do 

comunismo e dando uma face mais social e menos agressiva ao capitalismo ocidental. 

Outro evento relevante na relação entre a potência ocidental e a América Latina se deu em 

1958. Foi organizada uma visita de Richard Nixon, vice-presidente estadunidense, pelo continente, 

para mostrar a presença do país aos vizinhos e também para avaliar o humor e a visão dos latino-

americanos em relação aos EUA. A passagem foi marcada por tumultos e protestos, ameaçando, 

inclusive, a vida do vice-presidente (SILVA, 1992), o que demonstrou como a região se sentia 

explorada e abandonada pelos estadunidenses. É nesse cenário que o Brasil do governo Kubitschek 

aparece para endereçar tais questões. Porém, antes de abordar isso, é importante fazer um breve 

resumo da situação doméstica do país. 

JK foi eleito com menos de 40% dos votos, o que trouxe, novamente, questionamentos à 

legitimidade de sua posse (SKIDMORE, 2007). Apesar desse início turbulento, o presidente 

conseguiu assumir como um herdeiro natural de Getúlio Vargas, com traços nacionalistas e 

carismáticos. Ele começa seu governo se reaproximando dos EUA, depois de disputas ao final do 

governo Vargas, pois seu planejamento econômico dependeria fortemente da atração de capital 

externo. Segundo Aragão (2006), a ideia de JK para a economia e o desenvolvimento era 

estabelecer um “tripé” econômico do Estado desenvolvimentista, com o setor público presente nas 

atividades de grandes investimentos sem retorno de curto-prazo (indústria de base e infraestrutura), 

o capital privado nacional nas atividades de mão de obra intensiva (alimentos, têxtil, 

metalmecânico) e as multinacionais nas de maior intensidade de capital (química, eletrônica, 

automobilística). A visão do presidente era a de que o desenvolvimento deveria ser rápido, pois 
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apenas assim o Brasil poderia ocupar seu devido lugar no mundo. Isso também reduziria a 

desigualdade e espantaria quaisquer planos de revolução. 

O crescimento médio da indústria brasileira chegou a quase 12% ao ano, e a presença do 

capital estrangeiro foi fundamental, com participação de quase 53% em 14 setores da indústria 

(SINGER, 1986 apud AYERBE, 2002). Porém esse modelo teve seus custos. O primeiro deles foi 

o alto endividamento externo de curto prazo, sentido nos governos seguintes. O déficit no balanço 

de pagamento chegou a 410 milhões de dólares; a dívida externa, a 3,8 bilhões de dólares; e a 

inflação foi superior a 30% ao ano em 1959 e 1960 (AYERBE, 2002). Para conseguir manter esse 

ritmo de crescimento, JK intensificou a dependência externa, algo presente também em Vargas 

(SILVA; VIANNA, 2009). O projeto de Juscelino serviria como a conclusão da industrialização 

trazida no período varguista, com a criação de uma indústria de bens de consumo duráveis e bens 

intermediários. No entanto, de acordo com Silva e Vianna (2009, p. 147), “a dependência externa 

durante o período JK não aumenta em decorrência apenas do salto da dívida externa brasileira com 

os organismos internacionais, mas, sobretudo a partir da entrada do capital multinacional como 

sócio maior dos capitalistas”. 

Apesar dessa dependência gerada pelo objetivo de rápido crescimento, a relação entre 

Brasil e EUA durante o governo JK não foi sempre harmoniosa. Começou de modo promissor, 

suprindo necessidades econômicas (LARA, 2018). A administração ou representantes dela 

viajaram para os EUA e para a Europa em busca do dinheiro. Além disso, mantiveram posição de 

alinhamento na política de segurança internacional, cedendo um posto militar em Fernando de 

Noronha para os EUA e assinando um acordo para uso civil de energia nuclear entre Brasil e EUA 

(HIRST, 2011). Porém JK sempre precisou aceitar algumas concessões nacionalistas e de esquerda, 

visto que sua vitória eleitoral se deu com o apoio desses setores, inclusive dos comunistas 

(ARAGÃO, 2006).  

Muito do apoio interno que o presidente contava na intelectualidade vinha do Instituto 

Superior de Estudos Brasileiros (ISEB). O Instituto era formado por um grupo de pensadores à 

esquerda, que apoiavam o desenvolvimento associado ao capital estrangeiro, ainda que com 

ressalvas, na medida em que apenas assim, entendiam os teóricos, o Brasil superaria sua 

dependência estrutural e seu atraso econômico, podendo ser plenamente soberano (ARAGÃO, 

2006; DOMINGOS, 2009). Isso demonstra a dualidade que JK enfrentou durante seu governo, 
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tendo de conciliar o aporte de capital estrangeiro com demandas da base nacionalista, incluindo 

comunistas e setores anticomunistas (CATERINA, 2019). 

Segundo Ramos (2006, p. 41), “o alinhamento no plano diplomático com os Estados 

Unidos ocorreu nos dois primeiros anos do governo Kubitschek”, quando o fluxo de investimentos 

foi mais alto. Contudo, para continuar com o crescimento acelerado, mais recursos seriam 

necessários, tendo em vista que não havia poupança interna suficiente, tampouco exportações, para 

cobrir todos os gastos. Já em 1957, o presidente brasileiro defendeu a tese, durante a Conferência 

Econômica de Buenos Aires, de que o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD) deveria voltar seus investimentos para a América Latina, visto que apenas assim o 

desenvolvimento e a soberania dos países seriam realizados (ARAGÃO, 2006; SILVA, 1992). 

Apesar desses apelos, o governo dos EUA ainda não achava interessante, nem mesmo necessário, 

investir no continente.  

O ano de 1958 é um momento de virada na política de Juscelino. Como já foi mencionado 

anteriormente, foi nesse mesmo ano que Richard Nixon fez uma viagem pela América Latina, na 

qual foi recebido com muita violência e raiva da população. Esse foi um sinal claríssimo do 

descontentamento local com o governo da potência ocidental. A posição brasileira, ainda tentando 

manter-se alinhada aos EUA, foi de apoio ao governo dos EUA, conforme a citação abaixo:  

 

Foi, portanto, neste contexto favorável que começou a se gestar a “Operação Pan-

Americana”. Em maio de 1958, ainda no calor dos incidentes envolvendo a passagem de 

Nixon pela Venezuela, Juscelino Kubitschek enviou a Washington Vítor Nunes Leal, chefe 

do Gabinete Civil da Presidência, como portador de uma carta sua a Eisenhower. Nesta, o 

presidente brasileiro prestava sua solidariedade em face das “agressões e dissabores” 

sofridos pelo vice-presidente norte-americano, mas aproveitava a oportunidade para lançar 

um questionamento quanto às relações interamericanas. (SILVA, 1992, p. 17). 

 

Devido às insistentes negativas do governo estadunidense em fornecer ajuda para a 

América Latina, o governo brasileiro decide ele próprio, na figura de JK, elaborar um plano para 

articular o interesse regional em superar a miséria e o subdesenvolvimento e o desejo dos EUA em 

combater a expansão do comunismo em sua esfera de influência (FERREIRA, 2012). A Operação 

Pan-Americana (OPA) serviria a esses objetivos. Juscelino enfatiza três aspectos no seu plano, 

sendo o primeiro deles a busca por uma maior autonomia na relação com os EUA. Ainda que o 

próprio presidente defendesse a parceria como “laços indestrutíveis” e com “afinidades políticas e 

espirituais”, também reforçado pela relação econômica, a amizade entre os países deveria ser 
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pautada pela igualdade e pelo reconhecimento de liberdade de ação para o Brasil (SILVA, 1992, 

p. 18). O segundo aspecto da OPA foi “definido como o combate ao subdesenvolvimento 

econômico da América Latina, visto como o principal problema do continente, inclusive em termos 

de segurança” (SILVA, 1992, p. 18). Por último, a OPA era uma iniciativa de caráter e objetivos 

multilaterais, cabendo ao Brasil o lançamento da proposta, sem pretensões de assumir a liderança 

no continente. O país apenas visava dar voz e expressão a uma demanda de todos (SILVA, 1992). 

Os EUA negociam a OPA com um viés estritamente econômico e técnico, enquanto o 

Brasil queria usar essa iniciativa como ferramenta política de alinhamento de políticas e ideias para 

a região (SILVA, 1992). Após a derrota da visão política, a delegação brasileira alertou para 

possível insatisfação latino-americana com a proposta, caso o desenvolvimento e a expansão do 

comércio fossem aquém, o que poderia levar os países a negociar em termos mais vantajosos com 

o bloco comunista. Os EUA insistiam em acordos bilaterais para combater o comunismo 

(FERREIRA, 2012). O governo brasileiro saiu frustrado dessas negociações pela OPA, mas seu 

posicionamento demonstrava a postura do governo em reafirmar sua SV frente às demandas 

externas. 

Um pouco antes da OPA, outro fator vinha desenhando-se para o Brasil, que era um 

possível reatamento com a URSS. Ainda em 1956 e 1957, delegações brasileiras já tinham visitado 

o país comunista, com parlamentares de diversas ideologias. No meio do mandato de JK, 

aumentaram-se as demandas de grupos da sociedade civil e do governo soviético pelo reatamento 

das relações entre os dois países. Um caso importante foi o de Oswaldo Aranha, ex-chanceler e 

ministro de Vargas, apoiando essa decisão, na medida em que isso seria do maior interesse do 

Brasil na política internacional, possibilitando ao país crescer e ocupar seu lugar de direito no 

sistema internacional. O rompimento de relações, aliás, havia sido decisão interna do governo 

Dutra. O secretário de Estado dos EUA então, George Marshall, questionou representantes 

brasileiros se algo poderia ser feito para evitar a ruptura. Além do reatamento, houve também 

visitas de delegações polonesas e romenas ao Brasil, que se mostraram dispostas a ajudar na 

interlocução entre os governos do Brasil e da URSS, mas que acabaram não indo adiante 

(CATERINA, 2019).  

O grande medo do governo brasileiro era como os EUA reagiriam à reaproximação. Em 

relatório formulado por especialistas do Itamaraty, em 1958, o reatamento de relações diplomáticas 

com a URSS não traria benefícios claros para o Brasil, somente poderia causar incômodos com os 
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EUA. Portanto seria um grande risco reestabelecer tais relações, “devendo apenas se manter as 

relações comerciais com a URSS e os países do Leste europeu” (CATERINA, 2019, p. 163). O 

governo JK, assim, reatou somente as relações comerciais em 1959. 

Outro marco que demonstra a transformação da relação entre EUA e Brasil no governo 

Juscelino, agora já em níveis baixos, foi o rompimento do Brasil com o FMI em 1959, assunto que 

será abordado melhor no terceiro capítulo. Adianta-se que a decisão do governo brasileiro foi 

contrária aos interesses estadunidenses e das instituições financeiras. Contou com apoio interno do 

Congresso, da ala nacionalista dos militares e de setores da esquerda, apesar de causar prejuízos 

grandes para seu sucessor na Presidência. 

Com sucesso e popularidade interna, Juscelino Kubitschek termina seu mandato com um 

tom nacionalista mais forte, assim como Vargas. JK, inicialmente, estava próximo dos EUA para 

conseguir investimentos externos para seu projeto de desenvolvimento associado, o que gerou forte 

dependência perante o capital internacional para manutenção do crescimento econômico. Contudo, 

pela junção de necessidade de fundos adicionais de fora e a recusa em aceitar demandas para mudar 

sua política econômica, vindas do governo dos EUA e de instituições financeiras como o FMI, 

Juscelino optou por manter suas diretrizes originais de política econômica, mesmo que 

desagradando interesses externos. Nesses termos, é possível dizer que foi uma reafirmação da sua 

SV. 

Vale destacar que a busca para se desvencilhar aos poucos dos EUA só foi possível pela 

mudança no contexto internacional, com o ressurgimento da Europa Ocidental e do Japão como 

polos econômicos capitalistas. Também foi possível em razão da postura soviética em realizar 

empréstimos sem condicionalidades, mostrando-se uma potência avançada tecnologicamente, 

ainda que essa relação não tenha sido a mais importante. Outro fator fundamental foi o processo 

de descolonização na África e na Ásia, que seriam novos mercados, ainda que limitados pelo 

próprio posicionamento do governo JK. Segundo Vizentini (1994), o diálogo com essas regiões e 

o bloco socialista só não puderam ter maior empenho dada a Revolução Cubana, evento ocorrido 

em 1959 e que mudaria os olhos dos EUA sobre a América Latina, como poderá ser visto na 

próxima seção.  

 

3.3 A LUTA POR AUTONOMIA NOS MANDATOS JÂNIO-JANGO  
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No cenário de Guerra Fria, logo no primeiro mês de 1959, acontece um evento que abala 

a percepção estadunidense da América Latina como uma zona de controle exclusivo e distante em 

relação ao conflito ideológico (FICO, 2008; RAMOS, 2006). Em janeiro desse ano, guerrilheiros 

cubanos conseguem derrubar Fulgêncio Batista, ditador do país que era apoiado pelos EUA há 

muito tempo. A revolução põe fim ao regime e volta-se para pautas nacionalistas e estatistas, mas 

ainda não tinha caráter marxista, apesar do medo da potência ocidental de que ela trilhasse esse 

caminho. Isso foi um ponto crucial para que os EUA enxergassem a necessidade de mudança de 

postura em relação ao continente, antes visto como área de baixa relevância em termos de 

preocupação. Outro fator importante para a nova postura dos EUA na América Latina foi a eleição 

de John Kennedy em 1960. Segundo Ayerbe (2002, p. 116), 

 

As preocupações com a América Latina adquirem prioridade a partir da 

constatação dos erros das políticas anteriores que, como vimos, enfatizavam o 

alinhamento político da região em razão da Guerra Fria, apoiando sem qualquer 

seletividade todo regime aliado e combatendo aqueles que ensaiavam voos 

próprios, sem medir meios e consequências de médio e longo prazos, causadas 

pela imposição de opções antipopulares.   

 

Apesar de começar no final do governo Eisenhower, a grande mudança da política externa 

estadunidense para a região deu-se com o candidato democrata. A proposta de Kennedy baseava-

se em fornecer investimentos para a América Latina, além de uma nova maneira de fortalecer a 

segurança: 

 

A noção de defesa continental que orientou os investimentos no aparelhamento da 

marinha e da aeronáutica, para o controle das vias de acesso de potências 

extracontinentais pela Costa Atlântica, cede espaço para uma visão centrada na 

contra-insurgência, fortalecendo as forças militares e paramilitares de cada país 

para enfrentar inimigos internos. (AYERBE, 2002, p. 123). 

 

O novo presidente estadunidense passa, então, a pautar sua política para a região em dois 

pilares: 1) a prevenção contra novas revoluções por meio de investimentos em programas de saúde, 

educação e projetos de infraestrutura; e 2) na contrainsurgência, financiando programas policiais e 

fortalecendo o aparelho repressivo contra possíveis focos guerrilheiros no continente (SILVA, 

2008). 

Em março de 1961 foi lançada a Aliança para o Progresso (ALPRO), um plano para 

investimentos no continente com o objetivo de conter o comunismo, seguindo a nova política 
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estadunidense. A primeira estratégia era baseada na redução das desigualdades e no combate à 

extrema pobreza, estabelecendo uma imagem mais amigável e bem vista dos EUA. Ao seu lado, 

havia o foco na contrainsurgência, por intermédio do treinamento de militares e policiais dos países 

latino-americanos. As forças policiais que estivessem inclusas nesses programas de capacitação 

tinham contato com a Central Intelligence Agency (CIA), organização que oferecia cursos, 

equipamentos e treinamentos a elas. Ou seja, havia forças especiais nesses países que respondiam 

à CIA sobre suas ações contra o comunismo (RIBEIRO, 2005; TAFFET, 2012). 

Esse programa de investimento maciço começa a ser entendido como uma maneira de 

deixar a imagem dos EUA melhor, mas acarreta nova limitação para os países que recebem essa 

ajuda. Agora eles precisam adequar-se, internamente e na sua posição internacional, aos interesses 

do fornecedor dos recursos (FICO, 2008). O montante anunciado para a ALPRO consistiria em 

aproximadamente 20 bilhões de dólares para a região, caso os países seguissem programas de 

reformas fiscais, educacionais, agrárias e demonstrassem ter um plano para os investimentos 

(ALMEIDA, 2010). Segundo Minsburg (1987 apud AYERBE, 2002), em 1950, o setor privado 

dos EUA investiu na América Latina 4,4 bilhões de dólares acumulados. Em 1967, esse montante 

chegou a 9,01 e até 11,9 bilhões de dólares em 1973, um pouco depois do encerramento da ALPRO. 

Vale ressaltar novamente que, no governo Kennedy, o embate com os soviéticos é muito 

forte no campo tecnológico e na esfera do estilo de vida, um confronto claro para determinar qual 

seria o melhor modelo para se viver (AYERBE, 2002). As conquistas espaciais da URSS, junto 

com seu rápido crescimento econômico, eram fatores muito atrativos para países ainda em 

desenvolvimento. A resposta estadunidense de investir pesado na América Latina condiz com o 

novo momento, além de condicionar o crescimento da região com base no seu próprio modelo. 

Ainda assim, em abril de 1961, os EUA demonstram que não aceitariam revoluções em sua região. 

Em um ato que violava a soberania e autonomia de Cuba, refugiados do regime cubano treinados 

pela CIA tentam invadir a ilha, mas fracassam no conhecido episódio da Baía dos Porcos 

(VIZENTINI, 2017).  A repercussão é tamanha que Fidel Castro, principal líder de Cuba, decide, 

em abril de 1961, declarar que o seu governo era socialista e alinhado com a URSS. Essa situação 

gerou uma grande repercussão na região, e o Brasil teve papel destacado nas conversas do 

momento, como será abordado mais à frente. Antes disso, porém, é importante uma pequena 

digressão para tratar da situação interna brasileira, com a eleição de 1960 e os episódios posteriores.  



67 

 

 

A eleição de 1960 foi marcante, pois é a primeira na qual o candidato eleito não era 

alinhado politicamente com Vargas, tampouco com a máquina partidária do PSD-PTB (QUELER, 

2010). Jânio Quadros, dono de uma carreira política meteórica, eleito vereador em 1947, deputado 

estadual em 1951, prefeito de São Paulo em 1953, governador de São Paulo em 1955 e deputado 

federal em 1959, teve seu auge político quando foi eleito, em 1960, para presidir o país, com forte 

apoio da classe média e de setores antigetulistas, que também queriam uma renovação e um maior 

combate à corrupção (SKIDMORE, 2007), além da necessidade de controlar a situação econômica 

deixada por JK. A principal base de apoio de Quadros era a UDN, grande partido liberal do período, 

defendendo as reformas econômicas, o conservadorismo na sociedade e o alinhamento automático 

com os EUA. Desses três pilares, dois foram seguidos por Jânio, mas um causou grande tumulto 

entre os aliados, que foi sua política externa, posteriormente conhecida como Política Externa 

Independente (PEI). 

Para controlar a alta inflação herdada do governo JK, Jânio adota medidas ortodoxas, com 

forte desvalorização cambial, unificação de taxas e redução de gastos internos (ALMEIDA, 2007). 

Conforme Almeida (2010), Quadros começou bem sua relação com os EUA, uma vez que suas 

medidas econômicas iam ao encontro do receituário do FMI e do que a potência ocidental pregava, 

como a citação a seguir demonstra: 

 

Além de patamares inflacionários elevados, o Brasil sofria com desequilíbrios no 

balanço de pagamentos e não podia contar com o FMI, uma vez que Juscelino 

Kubistchek rompera com esse organismo no final de seu governo. O aval do 

Fundo às políticas econômicas do país era importante não só para conseguir 

recursos junto a esse banco, mas também junto a bancos privados. A reforma 

cambial implementada pela Instrução 204 da SUMOC, no entanto, ia ao encontro 

das recomendações do organismo multilateral, o que junto da posição francamente 

favorável da administração Kennedy em relação ao governo Quadros, que o 

definia como a liderança política mais capaz de conter o avanço comunista no 

Brasil, facilitou uma ampla reorganização da dívida brasileira.  (ALMEIDA, 

2010, p. 96). 

 

No governo Jânio, o presidente envia os representantes Walter Moreira Sales para os 

EUA, Roberto Campos para a Europa Ocidental e Jair Dantas para a Europa Oriental, em busca de 

créditos para resolver os problemas de atrasados comerciais, além de ajustes na balança de 

pagamentos, posto que eram necessários novos fundos para lidar com problemas presentes na 

economia. A obtenção de US$ 2,1 bilhões só foi possível pela adoção das políticas econômicas 

ortodoxas e pelo aval dos EUA e do FMI (ALMEIDA, 2010). Ainda em fevereiro de 1961, o 
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governo dos EUA ofereceu um empréstimo de US$ 100 milhões do EXIMBANK sem qualquer 

contrapartida econômica, apenas como forma de demonstrar confiança no novo governo brasileiro. 

A motivação para tal gesto foi de viés político, pois os EUA buscavam angariar apoio para sua 

política contra Cuba. Essa postura foi criticada por Per Jacobsson, diretor-executivo do FMI 

(LOUREIRO, 2013), dado que o Brasil ainda não havia reatado relações com o Fundo, rompidas 

desde o governo JK.  

Essa instituição queria que, antes, o país se comprometesse a aplicar uma política 

macroeconômica aprovada por ela, tornando-se, assim, elegível para receber empréstimos da 

comunidade internacional. Apesar da oferta, Quadros foi negativo, mas garantiu, por meio de 

documento redigido pelo diretor-executivo da Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), 

Octávio Bulhões, que implementaria uma política econômica totalmente diferente da seguida por 

JK, com austeridade monetária e fiscal, fim dos controles cambiais e promoção das exportações. 

Apesar de discordâncias em relação ao valor, tanto o FMI quanto os EUA e alguns financiadores 

europeus liberaram um bom volume de recursos para o governo brasileiro, muito pela capacidade 

de ele adotar políticas de cunho liberal na economia (LOUREIRO, 2013). Com a renúncia de Jânio, 

a situação econômica já estava piorando, com pressões internas para reduzir a ortodoxia, conforme 

observa Loureiro (2013, p. 562): 

 

No mesmo período, o FMI anunciou que o empréstimo stand-by ao Brasil seria 

suspenso, sob alegações de que o programa econômico de Quadros estaria 

desrespeitando os compromissos assumidos com a entidade, em particular quanto 

à expansão do crédito e aos níveis de déficit público. Até então, o Brasil havia 

sacado apenas US$ 60 milhões dos US$ 160 milhões a que tinha direito junto ao 

Fundo. Os europeus, seguindo o FMI, também anunciaram a suspensão da sua 

parte no esquema. O governo Kennedy, porém, cumpriu aquilo que havia sido 

acordado em maio: os empréstimos norte-americanos continuariam disponíveis 

ao Brasil. 

 

Apesar de discordâncias, os empréstimos externos fluíram com maior facilidade para o 

Brasil, mesmo com uma situação econômica debilitada, e isso tudo feito conjuntamente com uma 

política externa contrária aos interesses dos EUA, a PEI. Segundo Vizentini (1994, p. 28-29), o 

núcleo da nova política externa de Jânio pode ser sintetizado em cinco princípios, mantidos até o 

ano de 1964, já no governo João Goulart: 
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O primeiro referia-se à ampliação do mercado externo dos produtos primários e 

dos manufaturados brasileiros através da redução tarifária no âmbito latino-

americano e da intensificação das relações comerciais com todas as nações, 

inclusive as socialistas. O segundo defendia a formulação autônoma dos planos 

de desenvolvimento econômicos e a prestação e aceitação de ajuda internacional 

nos marcos destes planos (visando escapar às imposições do FMI). O terceiro 

princípio enfatizava a necessidade da manutenção da paz por meio da coexistência 

pacífica entre estados regidos por ideologias antagônicas, e do desarmamento 

geral. O quarto princípio defendia enfaticamente a noção de não-intervenção nos 

assuntos internos de outros países, a autodeterminação dos povos e o primado 

absoluto do Direito Internacional. [...]. Finalmente, o quinto princípio apoiava a 

emancipação completa dos territórios não-autônomos, qualquer que fosse a forma 

jurídica utilizada para sujeitá-los à metrópole.  

 

Esse posicionamento em busca de autonomia e de maior soberania brasileira era apoiado 

por forças opositoras ao governo, majoritariamente de esquerda (CATERINA, 2019; LARA, 

2018). Porém isso era visto com ressalvas pelos apoiadores liberais e conservadores do governo. 

Tanto que dois episódios foram marcantes durante o período de Jânio pela sua busca de 

independência. O primeiro fortalecia a busca por novas parcerias, já iniciado por Juscelino, em que 

os laços com a URSS eram apoiados pelo governo brasileiro, inclusive com troca de 

correspondências entre Jânio e Kruschev (CATERINA, 2019) e o envio do vice-presidente João 

Goulart para a potência soviética, para depois ir até a China comunista.  

O governo janista também se mostrou adepto à luta anti-imperialista no continente 

africano, na medida em que isso favoreceria o princípio da autodeterminação, mas também serviria 

como expansão de mercados para o Brasil (VIZENTINI, 1994). Nesse cenário, o governo brasileiro 

mostrava-se favorável ao respeito pela Revolução Cubana, visto ter ocorrido de maneira soberana, 

sem intervenções ou ajuda externa. Mesmo que o país tivesse caráter socialista, não 

necessariamente ele devia ser isolado, deixando que caísse na esfera soviética de influência. 

Contudo o limite para os conservadores e a direita, além do governo dos EUA, foi 

ultrapassado quando o revolucionário Che Guevara foi convidado ao Brasil e recebeu das mãos do 

presidente, no dia 19 de agosto de 1961, a Ordem do Cruzeiro do Sul, honraria máxima entregue 

pelo governo brasileiro. A reação foi muito grande e abalou parte da base de apoio que Jânio tinha 

na Câmara. Ainda assim, o presidente acreditava que poderia apelar para o sentimento popular, 

além de enfatizar as amarras internas e externas para sua política, e se manter no poder. Em uma 

tentativa de aumentar seus poderes e driblar o Congresso, aproveitando também a repulsa por seu 

vice, Jânio renuncia e espera contar com o clamor do povo para retornar (MOLON, 2006). Porém 
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o plano não ocorre como o esperado. O Congresso aceita imediatamente seu pedido e embates 

acontecem para decidir o que aconteceria em seguida. De forma resumida, algumas alas do exército 

e opositores à direita não queriam a posse de João Goulart, pois acreditavam que ele era um 

sucessor de Getúlio, com ideias ainda mais à esquerda.  

Nesse contexto, as forças políticas tentaram impedir a posse, já que Goulart se encontrava 

em viagem à China, da qual teve que voltar às pressas. Ao final, para garantir a legalidade e 

manutenção da linhagem presidencial, houve um acordo das forças políticas transformando o 

presidencialismo em parlamentarismo (ALMEIDA, 2010; AYERBE, 2002; FGV, 2001; 

SKIDMORE, 1999, 2007). Com a posse de João Goulart garantida e seus poderes reduzidos, 

houve, ainda assim, hesitação do governo dos EUA em negociar com o presidente brasileiro 

(MARINS, 2016), uma vez que entendiam que seu governo estaria mais próximo dos sindicatos, 

movimentos de esquerda e comunistas. Segundo Loureiro (2013), as evidências sugerem que esse 

relacionamento com comunistas foi mais determinante para a mudança de posicionamento 

estadunidense do que questões como a aprovação da Lei de Limitação de Remessas de Lucros, 

feita em novembro de 1961, ou a manutenção da PEI, e até mesmo as expropriações de empresas 

subsidiárias estadunidenses por Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul e cunhado 

de Goulart. 

O início da relação entre Brasil e EUA, no final de 1961, também foi marcado pela 

sinalização da potência ocidental de que os empréstimos acordados durante a viagem da comitiva 

do governo Jânio, em maio do mesmo ano, não necessariamente seriam cumpridos (LOUREIRO, 

2013). Porém, apesar do viés mais nacionalista de Goulart, seu gabinete era formado por figuras 

mais moderadas, chefiado por Tancredo Neves, liderança política do PSD, principal partido do 

centro. Loureiro (2013, p. 566) demonstra que o governo brasileiro cedeu aos interesses externos 

para se adequar economicamente: 

 

Segundo o secretário de Estado norte-americano Dean Rusk, esses empréstimos 

só seriam liberados quando Goulart se comprometesse a perseguir as metas 

negociadas pelo governo Quadros com o FMI. Essa foi a primeira vez que o 

Departamento de Estado, com o aval da Casa Branca, afirmaria que a manutenção 

do auxílio financeiro norte-americano ao Brasil estaria dependente do 

cumprimento das recomendações feitas pelo Fundo. [...] A nova administração 

brasileira demonstrou propensão em reatar laços com o FMI. Em fins de setembro 

de 1961, o gabinete Tancredo Neves submeteu ao Congresso Nacional um plano 

assumindo o compromisso de dar continuidade ao programa de austeridade 

econômica iniciado por Quadros. O plano foi aprovado por ampla maioria no 
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Legislativo. Além disso, em várias ocasiões, o novo ministro da Fazenda, Walter 

Moreira Salles, concedeu garantias ao adido do Tesouro norte-americano de que 

o governo brasileiro seguiria os termos do memorando assinado com o FMI em 

maio de 1961. 

 

A relação entre o governo João Goulart e o FMI também estava envolvida nisso, com o 

Brasil apresentando interesse em seguir as recomendações exteriores de ajuste, modificando-se 

pelas contínuas negativas do Fundo e dos EUA. Essas rejeições se assentavam na desconfiança do 

caráter ideológico do presidente brasileiro, além da necessidade do governo em se reaproximar e 

ganhar força política com suas bases originais. Essa disputa será melhor abordada no terceiro 

capítulo, mas já fica exposto aqui que ela foi importante.  

Ainda em 1961, as relações diplomáticas com a URSS são reatadas em 23 de novembro. 

San Tiago Dantas, chanceler do governo, enfatizou que a decisão foi baseada em aspectos 

econômicos e na soberania (SV) do Brasil, não tendo relação nenhuma com questões ideológicas 

ou políticas com a potência comunista. Tal medida foi apoiada pelos líderes dos três principais 

partidos, PTB, PSD e UDN. Os EUA e o Departamento de Estado viam com maior preocupação 

essa aproximação de investimentos e projetos técnicos soviéticos no Brasil, como uma forma de 

penetração comunista ou para criar um vínculo de dependência entre os dois países. Outros projetos 

também foram vistos com receio, como a construção de um metrô, viagens entre Brasil e URSS e 

uso de tecnologia soviética em helicópteros no Brasil (CATERINA, 2019). 

Logo em 1962, outra situação contrapôs a posição brasileira aos interesses dos EUA na 

arena internacional. Ao final de 1961, Cuba se alinhou diretamente à URSS quando aceita o 

marxismo-leninismo como ideologia. Essa ação não passou despercebida na região, e uma reunião 

de consulta no âmbito da OEA se tornou quase inevitável. Foi o governo da Colômbia que a 

solicitou ao conselho da OEA, em novembro de 1961, e a reunião foi convocada para dezembro. 

Em janeiro de 1962, a VIII Reunião de Consulta dos Ministros de Relações Exteriores Americanos 

aconteceu em Punta del Este para decidir o que fazer no que concernia à situação cubana. A 

Conferência foi fundamental na relação entre os EUA e a América Latina, pois sua posição pela 

expulsão de Cuba da OEA era uma clara interferência política, devido à adoção do regime socialista 

na ilha caribenha (FRANCHINI NETO, 2005).  

Isso era contra os princípios da própria organização, além de causar um isolamento e, 

consequentemente, levar Cuba diretamente para o colo dos soviéticos. Os principais países latino-

americanos foram contrários a esse movimento, mesmo que apenas se abstendo, demarcando 
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posição contrária à construção hegemônica estadunidense. Mesmo os países que apoiavam sanções 

punitivas contra Cuba não eram favoráveis a uma intervenção direta na ilha, com medo de abrir 

precedentes para a atuação dos EUA na região. A adoção do comunismo era, de fato, uma 

preocupação, mas a posição brasileira, liderada por San Tiago Dantas, mantinha-se discordante da 

adoção de quaisquer punições, apenas demandando que Cuba não exportasse seu modelo e 

respeitasse os vizinhos (FRANCHINI NETO, 2005). Esse foi um grande desafio para a PEI e sua 

consolidação. Ao final das discussões, o Brasil resolveu abster-se de votar, e Cuba acabou sendo 

expulsa dos organismos interamericanos, como desejavam os EUA. Poucos meses depois, no 

entanto, o Brasil se alinhou aos EUA na Crise dos Mísseis, quando vota a favor do bloqueio de 

Cuba na OEA (HIRST, 2011). 

Além da situação externa complicada, o cenário interno também estava fragilizado. 

Mesmo com o gabinete de Tancredo Neves tentando políticas restritivas e ortodoxas, apoiadas em 

discursos de Goulart no Congresso, a situação econômica não parecia melhorar. Ainda em 1962, 

aconteceram eleições parlamentares no Brasil. Nesse pleito, houve apoio dos EUA financiando 

candidaturas contrárias ao governo federal. Esse custeio se deu por meio de arranjos e repasses 

para organizações como o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES) e o Instituto Brasileiro de 

Ação Democrática (IBAD) (ALMEIDA, 2010). Parte da verba utilizada nesse arranjo era destinada 

pela ALPRO (SILVA, 2008). Esse apoio foi acertado pelo próprio presidente Kennedy e o 

embaixador Lincoln Gordon (ALMEIDA, 2010). 

Em 1963, no mês de janeiro, ocorre o plebiscito, adiantado, para votar pela volta ou não 

ao presidencialismo, o que aconteceu e concedeu os poderes constitucionais de João Goulart de 

volta. Uma semana antes da votação, o governo liberou à imprensa o Plano Trienal de 

Desenvolvimento Econômico e Social, ou Plano Trienal. Esse plano foi elaborado por Celso 

Furtado, ministro extraordinário do Planejamento, e por San Tiago Dantas, ministro da Fazenda 

(ONOFRE, 2012). Seguindo pressões internas e externas para o ajuste da economia, o Plano teria 

elementos ortodoxos, com alguns sacrifícios para a população e controle do gasto público. Ele 

objetivava manter as taxas altas de crescimento da economia, ao mesmo tempo em que reduzia a 

inflação, e retomar o projeto desenvolvimentista dos anos de 1950. O Plano também atendia às 

condições exigidas pelo FMI, indispensáveis para a obtenção de novos empréstimos e para 

renegociar a dívida externa. No mesmo plano, foi determinada a realização das reformas de base, 
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fossem agrárias, fiscais, educacionais, bancária, eleitoral, entre outras (WITKOWSK; FREITAS, 

2008). De forma resumida, o Plano dizia que: 

 

Para a correção dos desequilíbrios, o Plano basicamente definia como deveria ser 

o comportamento da política fiscal e monetária. A carga tributária, principalmente 

sobre os setores mais ricos, deveria ser aumentada. Haveria também redução de 

despesas, principalmente daquelas relacionadas aos subsídios de alguns produtos, 

como trigo e petróleo. Ademais, as tarifas de alguns serviços públicos deveriam 

ser reajustadas. Para o financiamento do déficit, o setor público recorreria tanto à 

colocação de títulos no mercado de capitais como a mobilização de recursos 

monetários por meio dos depósitos prévios de importação ou dos depósitos 

obrigatórios dos bancos à ordem da SUMOC [...]. Em relação às contas externas 

do país, salientava o Plano que os níveis de crescimento previsto dependiam da 

entrada de capitais e também do refinanciamento de dívidas [...]. Dessa forma, a 

entrada de novos capitais e a renegociação de dívidas estariam relacionadas 

apenas ao pagamento dos compromissos financeiros do país. Assim, a previsão 

era de que os déficits no balanço de pagamentos seriam decrescentes e a posição 

devedora do Brasil aumentaria apenas levemente em comparação a 1962. 

(ALMEIDA, 2010, p. 133-134). 

 

João Goulart ainda tentava uma política conciliatória para organizar a economia, mesmo 

com desavenças anteriores e discordâncias com os EUA. Em dezembro de 1962, o secretário de 

Justiça dos EUA, Robert Kennedy, pressionou o Brasil visando ao seu saneamento financeiro. 

Houve também uma reclamação de Lincoln Gordon, embaixador estadunidense no Brasil, de que 

Furtado seria mais um representante da esquerda radical (ALMEIDA, 2010). O Plano Trienal 

também deixava claro que era preciso renegociar a dívida externa e buscar novos financiamentos. 

San Tiago Dantas foi aos EUA com esse objetivo, conseguiu fundos, mas acabou sendo massacrado 

pela esquerda nacionalista no Brasil, denunciando sua submissão perante os EUA e as instituições 

de crédito. Essa relação será abordada com mais detalhes no último capítulo. 

O Plano Trienal foi abandonado pouco tempo depois da missão de Dantas nos EUA, 

enterrando as chances de funcionamento da questão econômica em conjunto com qualquer tipo de 

acordo com a potência ocidental, os credores internacionais e as instituições de crédito 

(LOUREIRO, 2013). Diante de pressões internas da sua base, o governo João Goulart acabou 

aumentando a oferta de crédito e reajustou o salário do funcionalismo público em 70%, ambas as 

medidas avaliadas negativamente pelo FMI (ONOFRE, 2012). O Fundo optou por não refinanciar 

a dívida, tampouco deu o aval para futuros empréstimos. Sem as medidas econômicas moderadas, 

Goulart se voltou para a defesa do nacionalismo, indo ao encontro da esquerda mais radical, 
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comandada por Brizola, e contrária a qualquer tipo de acordo com a burguesia, os conservadores e 

o capital externo. 

A partir de meados de 1963, Jango limita a remessa de capital para o exterior e apoia a 

nacionalização de empresas de comunicação, sem dar as devidas compensações para os afetados 

(WITKOWSK; FREITAS, 2008). Goulart estava cada vez mais próximo dos setores favoráveis à 

busca pela autonomia externa do país e pela defesa da soberania, aqui entendida em seu viés 

Vatteliano, e dos interesses econômicos quando 

 

A lei de remessas de lucros regulamentada em janeiro de 1964 – 

considerando os lucros do reinvestimento de capitais estrangeiros como 

capital nacional – e os dois decretos de 13 de março – nacionalizando a 

distribuição de produtos petrolíferos, as refinarias de petróleo e 

expropriando os latifúndios próximos às grandes estradas federais – 

consolidam a indisposição com os interesses dominantes nacionais e 

estrangeiros. (AYERBE, 2002, p. 143). 

 

Já no final de 1963, o governo dos EUA bloqueava créditos externos para o governo 

brasileiro, autorizando apenas a Embaixada a assinar acordos separados com governadores e 

prefeitos oposicionistas a Goulart (AYERBE, 2002). A situação interna era insustentável. Por 

diversos motivos que não são do escopo deste trabalho21, João Goulart foi deposto por um golpe 

civil-militar, com apoio indireto norte-americano. Com o golpe, o governo dos EUA reconheceu 

poucas horas depois o novo governo brasileiro, dando legitimidade imediata para a chamada 

“revolução” (SKIDMORE, 1999). Eles também esperavam que o novo governo levasse adiante as 

reformas fiscais exigidas e as reformas sociais, ambas, questões importantes para a Aliança para o 

Progresso. A credibilidade internacional só seria alcançada com a manutenção dos planos de 

estabilização (SILVA, 2008).  

Mais uma vez, os EUA trataram de forma diferente o novo regime do presidente general 

Castello Branco. Durante todo o governo de Goulart, apenas US$ 25 milhões foram concedidos 

em empréstimos de fontes externas para programas do governo federal, seja pelos EUA, seja pelo 

FMI. Nos quatro primeiros anos da ditadura, essa quantia chegou a US$ 475 milhões (PARKER, 

1977 apud ALMEIDA, 2010). Nesse contexto, a relação entre EUA e Brasil após a tomada do 

poder pelos militares voltou a um patamar de maior proximidade. Segundo Ramos (2006, p. 43),  

                                                           
21 Cf. DREIFUSS, 1981; FICO, 2008. 
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O novo regime procurou implementar uma “correção de rumos” na política 

externa brasileira baseada no desmantelamento dos princípios que 

norteavam a Política Externa Independente, tais como o nacionalismo, o 

ideário da OPA e a autonomia do Brasil em face à divisão bipolar do mundo 

e da hegemonia norte-americana sobre a América Latina.  

 

Vizentini (1994, p. 34) concorda com essa ideia ao dizer que “a Doutrina de Segurança 

Nacional logo levará o Brasil a romper relações com Cuba (1964) e a apoiar militarmente a 

intervenção americana, sob cobertura da OEA, na República Dominicana (1965) ”. Dessa maneira, 

o país reafirma sua aliança subordinada em relação a Washington, conforme evidencia o autor: 

“1964 representou também um golpe contra a Política Externa Independente e uma intervenção 

bem calculada contra o projeto econômico, social e nacional que esta representava. ” (VIZENTINI, 

1994, p. 34) 

Diante do que foi discorrido ao longo deste capítulo, destacam-se os dois objetivos 

principais propostos: expor um panorama breve acerca da situação política do país entre 1945 e 

1964 e selecionar eventos específicos nesse período que agregassem ao escopo deste trabalho. O 

primeiro objetivo foi demonstrar como todos os governos tentaram, inicialmente, negociar com os 

EUA. Isso demonstra a força estadunidense no Hemisfério Ocidental e a obrigatoriedade de, ao 

menos, manter relações cordiais e respeitosas com o país. Não era possível o total distanciamento 

dos EUA pela parte brasileira. 

Com o decorrer dos governos, no entanto, foi possível notar que todos, no que concerne à 

política econômica, em grau maior ou menor, se distanciaram dos EUA e de entidades financeiras 

internacionais, prezando pela formulação própria da economia e pela busca por sua autonomia no 

cenário internacional. As respostas para esse distanciamento variaram de governo para governo, 

mas foi um movimento gradual ao qual todos recorreram. O outro objetivo do capítulo foi 

apresentar alguns episódios marcantes das relações Brasil-FMI-EUA. Foram eles os contenciosos 

durante os governos JK e Jango. Essa exposição teve como meta inserir aqui parte importante do 

objeto do próximo capítulo, onde tais questões serão discutidas em mais detalhes.  
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4 AMEÇAS À SOBERANIA: FATO OU DISCURSO? 

 

O objetivo central deste capítulo é analisar dois eventos históricos, ambos contidos no 

marco temporal destrinchado no segundo capítulo, aplicando o arcabouço teórico apresentado no 

início do trabalho. Depois de discutir o termo soberania, sua construção histórica e sua relação com 

o Estado, foram expostas quatro definições diferentes, todas elaboradas por Krasner (1999). Para a 

análise teórica do momento, será abordado o conceito de SV, tendo em vista a pouca elaboração 

das outras duas concepções (SD e SI) e o fato de que a SIL trabalha com o reconhecimento do 

Estado ou de governo. No primeiro caso, em todo o período estudado, o Estado brasileiro não teve 

sua legitimidade questionada. Da mesma maneira, os diferentes presidentes brasileiros e seus 

governos, nos episódios escolhidos, também não deixaram de ser reconhecidos. A problemática de 

reconhecimento chama atenção, principalmente, em momentos de ruptura. Acredito que todos 

esses fatores podem ser lacunas que gerem mais pesquisas adiante.  

Apenas com o intuito de relembrar, a definição básica de SV se refere à “[...] organização 

política baseada na exclusão de atores externos das estruturas de autoridade dentro de um território 

definido”22 (KRASNER, 1999, p. 3-4, tradução nossa). Tal conceito tem relação direta com o 

princípio de não intervenção, consagrado no direito internacional e na Carta das Nações Unidas. 

Segundo Krasner (1999), tal modalidade de soberania seria constantemente comprometida ou até 

violada, em diversos episódios históricos, das formas mais variadas. Seriam quatro tipos de 

limitação da SV: intervenções, coerções, assinatura de convenções e contratos. Todos esses já 

foram discutidas no primeiro capítulo, agora apenas sendo relembrados.  

Posto isso, ressalta-se que este capítulo será dividido em três partes. A primeira delas 

abordará a criação do FMI, por meio dos acordos de Bretton Woods e da construção do sistema 

financeiro internacional. O objetivo principal é demonstrar como os EUA, grande potência 

ocidental, estabeleceu as bases da economia internacional por intermédio do Fundo e de outras 

agências. Tais instituições definiram o que seria aceitável ou não em se tratando da adoção de 

políticas econômicas, além de buscar a integração da economia mundial (SANTOS, 1998), 

minando a capacidade socialista de atração. A escolha pelo FMI, como será visto posteriormente, 

                                                           
22 Do original: “[…] refers to political organization based on the exclusion of external actors from authority 

structures within a given territory.” 
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dá-se pelo papel fiscalizador e consultor das medidas econômicas mais interessantes aos desígnios 

estadunidenses. Apesar de não ser sua função primordial, o Fundo também emprestava recursos 

para países interessados, contanto que adotassem medidas econômicas impostas por atores 

externos. 

Dando continuidade a este capítulo, o primeiro caso escolhido para análise é o imbróglio 

que levou à “ruptura” entre o governo Juscelino Kubitschek e o Fundo Monetário, algo marcante 

pela não adoção de políticas de cunho restritivo na economia. Toda a trajetória política de JK e do 

seu mandato presidencial será marcada pelo interesse que o capital externo viesse para o Brasil, 

por políticas de altos gastos públicos e desenvolvimentistas, gerando alta inflacionária. Essa 

passagem de JK também foi de cunho nacionalista pragmático, longe de ser anti-EUA. Ele, 

entretanto, não tinha interesse em perder o controle interno da sua política (FERREIRA, 2012), 

além de reforçar suas bases populares e de setores à esquerda na sociedade brasileira.  

O segundo caso analisado, já na terceira parte do capítulo, é o entrevero do governo João 

Goulart com o FMI e os credores internacionais. De forma semelhante ao que ocorreu com JK, 

essa instituição demandava ajustes das políticas econômicas, não chancelando possíveis 

empréstimos ou novas linhas de crédito até o momento em que o Brasil adotasse a linha diretória 

recomendada. Mesmo quando o governo Goulart sinalizou que seguiria recomendações externas, 

não houve a liberação total de recursos ainda assim, sempre dependendo de mais mudanças. Muitas 

vezes, também foi pressionado pelo governo dos EUA a redirecionar seu rumo político. 

Ambos os episódios contêm algumas semelhanças que os tornam interessantes para 

análise. Tanto em JK como em Goulart, o governo brasileiro mostrou-se, inicialmente, disposto a 

negociar e permitir a entrada de capital estrangeiro, desde que fosse seguido o planejamento 

interno. Ambos entendiam ser fundamental essa inserção de moeda, já que não havia poupança 

interna para o desenvolvimento desejado. Porém, com o passar do tempo, problemas econômicos 

impuseram novos desafios que poderiam ser sanados com novos empréstimos e mudanças na linha 

política.  

Porém, os dois governos tentaram negociar com o FMI e ouviram que deveriam mudar 

suas posturas antes de receber os créditos. Seja por convicção própria, ou manobra política 

eleitoreira, JK e Goulart se opuseram a essas mudanças ao final de seus mandatos e foram se 

movendo, muito levemente, para uma posição soberanista, aqui entendida como defensora do 

respeito à SV, rejeitando ingerências externas. Diante dessa contextualização e considerando essas 
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questões introdutórias, destaca-se que a hipótese levantada é: após ingerência ou pressões externas, 

as quais afetam a SV, o discurso e as ações dos governos JK e Goulart acabaram voltando-se para 

um viés mais nacionalista e em busca de autonomia.  

 

4.1 A CRIAÇÃO DO FMI E SUA LIGAÇÃO COM OS EUA 

 

Como já foi dito no capítulo dois, o final da Segunda Guerra Mundial propiciou um novo 

cenário internacional em que os EUA, a grande potência capitalista, reorganizaria o sistema 

econômico para evitar a repetição de problemas antigos, ocorridos tanto antes da Primeira Guerra 

Mundial como na Crise de 1929 (CARVALHO, 2004). Para tal, as economias capitalistas foram 

convidadas para a Conferência de Bretton Woods, momento no qual as novas bases do sistema 

financeiro mundial seriam arranjadas, contando com a presença de Arthur de Souza Costa, o então 

ministro da Fazenda do Brasil (ALMEIDA, 2003).  

Na sua constituição, em 1944, e com o início das atividades em 1946, o FMI foi concebido 

para garantir a estabilidade cambial entre seus membros e incentivar a eliminação de possíveis 

restrições cambiais, como tarifas para desestimular importações, as quais poderiam obstruir o 

comércio internacional (APOLINÁRIO JÚNIOR, 2014). Inicialmente, o Fundo desconhecia a 

questão do desenvolvimento, pois sua criação foi voltada para resolver os problemas do continente 

europeu (ALMEIDA, 2003), onde os EUA tinham interesse em manter a abertura comercial e a 

reconstrução da região por meio de investimentos maciços, o já mencionado Plano Marshall.  

Como diz Almeida (2014), o FMI, no início, estava apenas equipado para tratar de 

desequilíbrios temporários da balança de pagamentos. Ele não conseguiria lidar com processos 

longos de renegociação de dívidas soberanas e comerciais. Já em Bretton Woods, alguns países, 

entre eles o Brasil, insistiam que as instituições da conferência precisavam incorporar a dimensão 

do desenvolvimento nos seus programas de ajustes. Isso foi apenas alcançado tangencialmente, 

com o estabelecimento de possíveis condicionalidades a serem atendidas por países que quisessem 

tomar recursos emprestados (LIMA, 2006). Ou seja, caso um Estado quisesse pedir recursos ao 

FMI, ele deveria apresentar um projeto de desenvolvimento e metas baseado nas condições da 

própria organização. Porém, no caso de ajuda à Europa, esse pré-requisitos não foram seguidos à 

risca.  
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Olhando de uma perspectiva histórica para empréstimos anteriores aos anos de 1940, indo 

até o século XIX, é possível ver que não havia ferramentas de fiscalização, tampouco condições 

mínimas para serem cumpridas. Apenas países com capacidade militar conseguiam impor sua 

vontade e cobrar empréstimos. Um exemplo clássico disso é a “política das canhoneiras”, em que 

os países devedores sofriam intervenção militar direta das grandes potências marítimas, 

especialmente do Reino Unido e dos EUA. Esses países mais fortes, querendo recuperar suas 

perdas, tomavam controle de alfândegas, possibilitando que as tarifas alfandegárias fossem usadas 

para o pagamento da dívida (KRASNER, 1999). Em contraste a isso, as resoluções de empréstimos 

e cobranças de dívidas no pós-Segunda Guerra Mundial foram guiadas, principalmente, pelo FMI, 

servindo como um órgão que chancela possíveis negociações (SACHS, 1989).  

Existem alguns argumentos, a maioria com roupagem técnica, para a defesa da 

importância das condicionalidades e a necessidade em serem termos rígidos. O primeiro deles é 

que os países que recorrem a essas instituições estão em situação econômica complicada, muito em 

função de escolhas políticas ruins no passado. A fim de solucionar esses problemas, o FMI teria a 

expertise e a força institucional para implementar esse tipo de instrumento, diferentemente de 

bancos comerciais e privados. A instituição teria força política e respeitabilidade, imporia as 

condições, e os bancos privados ou governos forneceriam o capital (SACHS, 1989). 

Nesse contexto, há o ponto a ser destacado de que, segundo Sachs (1989, p. 267, tradução 

nossa), “[...] os países devedores são frequentemente instruídos pelos Estados Unidos a manter 

boas relações com o FMI a fim de manter boas relações bilaterais com os Estados Unidos. Assim, 

a preocupação de um país com as relações de política externa com os Estados Unidos muitas vezes 

fortalece a mão do FMI. ”23 Segundo Guimarães (2000), a implementação de um sistema 

econômico internacional servia como forma de os EUA expandirem seu domínio, estabelecendo 

normas que garantissem a mais livre circulação de bens, serviços e capital. E, com isso, o Fundo 

também ficou marcado como apenas mais uma ferramenta para a manutenção do poderio 

estadunidense e do cumprimento de seus interesses. Sobre isso, Ribeiro (2006, p. 95) afirma que:  

 

O sistema internacional montado em torno do comércio mundial também modela 

a política doméstica de várias formas, operando inclusive através de atores 

domésticos e impondo consideráveis restrições à ação de grupos internos que se 

                                                           
23 Do original: “[…] debtor countries are often instructed by the United States to maintain good relations 

with the IMF in order to maintain good bilateral relations with the United States. Thus, a country’s concern 

about foreign policy relations with the United States often strengthens the hand of the IM.” 
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oponham a um dado compromisso internacional. A força de acordos, 

regulamentações, a influência de grandes agências de desenvolvimento e da 

ideologia que as permeia é considerável. No campo da segurança é certo que 

implicações de ordem militar e geopolítica influenciam a política econômica e a 

forma de ver acordos com potências amigas ou dispostas à cooperação. O mundo 

da Guerra Fria caracterizou-se pelas frequentes confrontações entre os blocos de 

poder estabelecidos e a Aliança para o Progresso foi em parte uma resposta ao 

desafio da ameaça comunista na América Latina.  

 

Em outras palavras, mesmo que não forçadamente, os países que não são preponderantes 

no cenário internacional, como era o caso dos que compõem a América Latina, acabavam tendo 

que se adequar ao modelo dominante, caso quisessem ser beneficiados. Para Young (2013), ainda 

em Bretton Woods, a “produção” do dinheiro mundial foi assumida por uma rede de organizações 

governamentais, incluindo o FMI e o BIRD e, na prática, o Sistema de Reserva Federal dos Estados 

Unidos. Dessa forma, seria possível agir em concerto com os bancos centrais dos aliados mais 

íntimos e mais importantes dos EUA.  

O relatado serve para demonstrar a força dos EUA na condução do FMI, sempre o 

adequando aos seus interesses políticos na Guerra Fria, além de mostrar que o receituário e as 

recomendações não eram adequados a todas as realidades, visto que a instituição foi concebida 

para resolver problemas concernentes à Europa. Entretanto, como visto no capítulo dois, a situação 

internacional começa a se modificar com o decorrer dos anos de 1950, quando os países latino-

americanos começaram a se sentir cada vez mais distantes dos EUA, exigindo que houvesse 

investimentos e empréstimos para a região, além de demandarem maior preocupação com a agenda 

do desenvolvimento.  

A década de 1950 é um período de mudança para a gestão e atuação do FMI. Esse tempo 

foi marcado pela expansão econômica do bloco capitalista, com o reerguimento de países europeus 

e do Japão, consolidando o bloco ocidental. Por trás disso, estava a política dos EUA de criar 

Estados parecidos com seu modelo liberal de capitalismo, exigindo gastos altíssimos para tal. A 

recuperação econômica da Europa Ocidental e do Japão poderia abrir novas frentes de negociação 

de empréstimos e recursos, porém ainda eram insuficientes para grandes projetos de 

desenvolvimento e industrialização de países em desenvolvimento, como era o caso do Brasil. 

Dessa forma, mesmo que timidamente, o FMI, seguindo o interesse dos EUA, volta-se lentamente 

para o continente americano, muito embora a região ainda estivesse longe de ser prioritária, tendo 
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em vista que é nos anos de 1950 que ocorre a Guerra da Coreia e apenas no final da década ocorre 

a Revolução Cubana, marcando o início de uma nova política estadunidense para as Américas.  

A primeira operação na qual o Fundo participou e envolveu o Brasil ocorreu em 1954, 

quando concedeu um simples aval para empréstimo do EXIMBANK (ALMEIDA, 2003). Essa 

ação de fiscalizador de empréstimos que a organização assume atendia muito bem aos interesses 

dos EUA. Nesse sentido, Young (2013, p. 93) explica que, 

 

Quanto ao fato de os norte-americanos direcionarem os pedidos de ajuda do 

governo brasileiro para o FMI, como também foi para o caso de outros países 

latino-americanos –  vide a Argentina –, acreditamos que, além de resguardarem 

seus interesses com as medidas de austeridade que aquela organização imporia, 

estariam transferindo as demandas por socorro financeiro para uma entidade 

multilateral técnica e “imparcial”, diminuindo, dessa forma, as pressões políticas 

externas sobre o gasto norte-americano. Ou seja, caso o país não atendesse aos 

requisitos técnico-econômicos do FMI, não haveria por que buscar ajuda junto aos 

EUA, livrando este, quando conveniente, do fardo das barganhas políticas e de 

suas prováveis despesas. 

 

Essa percepção de neutralidade da instituição também era reforçada pela composição 

“técnica” das equipes fiscalizadoras e da direção do FMI (APOLINÁRIO JÚNIOR, 2014), por 

meio da qual as principais economias capitalistas dariam certa autonomia para esse corpo técnico, 

mas apenas até o ponto que lhes interessasse. Ou seja, havia uma tentativa de distanciamento entre 

o Fundo e os EUA, de modo a gerar menos contendas políticas, além de tentar eliminar a crítica 

sobre a ideologia da instituição.  

Ainda na década de 1950, a relação entre o Brasil e o FMI começa a ter mais pontos de 

contato, com o relatório do Fundo, feito em 1955, recomendando reforma cambial no país e apoio 

à reforma tarifária brasileira, em 1957. O ponto mais relevante, objeto de estudo da próxima seção, 

aconteceu em 1959, com o rompimento entre o governo JK e o FMI, motivado por razões políticas 

(ALMEIDA, 2003), usando do argumento de defesa da soberania (aqui entendida como SV) para 

decidir, sem ingerência externa, quais os rumos de sua política econômica.  

Um ponto que deve ser destacado é que, quando um país fecha um empréstimo com o 

FMI, segundo essa própria organização, as autoridades desse país se comprometem a aplicar certas 

políticas econômicas e financeiras, as chamadas condicionalidades (LIMA, 2006). Uma 

perspectiva interessante e que mantém a política econômica mais voltada para dentro do Estado é 

a definição dos ajustes entre os principais atores de cada país, sejam eles o governo, os 
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trabalhadores, empresários, partidos políticos, isto é, as forças vitais de cada sociedade (FERRER, 

1984). Isso faria com que o país mantivesse sua total autonomia decisória nesse quesito, junto com 

sua SV, mesmo que sofrendo pressões externas. Para ilustrar o que são essas condicionalidades e 

como funciona o processo de analisar empréstimos com base nelas, é importante observar os itens 

a seguir: 

 

(1) Ação prévia: são medidas que um país deve adotar antes que o Diretório 

Executivo do FMI aprove o empréstimo ou comprove tal exame. Estas medidas 

são garantias para que o programa tenha êxito. Entre essas ações prévias constam 

o reajuste do câmbio a um nível sustentável, controle de preços e ajuste fiscal. (2) 

Controles de execução: são as garantias de que serão cumpridos os acordos para 

a realização do novo empréstimo. Os tipos de controle de execução são 

quantitativos e estruturais. (3) Critérios de execução quantitativos: são referências 

às variações macroeconômicas como as reservas internacionais, os valores 

monetários agregados e de crédito, saldos fiscais e empréstimos externos. 

Complementam-se também com as metas indicativas, que se estabelecem nos 

últimos meses do programa e logo se convertem em critérios de execução, com as 

modificações que se estimem necessárias, à medida que as tendências econômicas 

se tornem mais sólidas. (4) Critérios de execução estrutural: são utilizados no caso 

de medidas de importância crucial para o êxito do programa econômico. Estes 

critérios variam muito de um programa para o outro, mas podem incluir, por 

exemplo, medidas específicas para melhorar as operações do setor financeiro, 

reformar os sistemas de seguridade social ou reestruturar setores chave, como o 

da energia. (5) outro mecanismo importante de acompanhamento é o “exame do 

programa”, que permite ao Diretório Executivo efetuar uma avaliação ampla, de 

base, nos avanços da consecução dos objetivos do programa. Nos exames 

analisam-se as medidas políticas e se as modificações do programa são pertinentes 

à evolução da situação. Em alguns casos, o país pode solicitar a isenção do 

cumprimento de execução, quando suas autoridades tenham adotado medidas para 

corrigir tais desvios. (LIMA, 2006, p. 41). 

 

É possível perceber que esses itens interferem diretamente no processo decisório de 

política econômica de um país, podendo ser entendido como uma forma de tolher a SV de um 

Estado, mesmo que sem instrumentos coercitivos ou de intervenção direta. Dessa forma, ao longo 

desta subseção, de forma muito breve, foi possível perceber que o FMI, junto com outros 

organismos, foi criado com o objetivo de fortalecer o poderio econômico dos EUA no cenário 

internacional, reafirmando sua posição de proeminência no mundo capitalista como a grande 

potência, na qual os outros países deveriam se basear como modelo. 

No início, o Fundo concentrou seus esforços na liberalização do comércio e dos mercados 

da Europa, mantendo a taxa de câmbio estável e evitando possíveis políticas protecionistas. No 

entanto, com o caminhar dos anos de 1950, a instituição inicia um novo trajeto no cenário 
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internacional, especialmente para os países em desenvolvimento. É nessa década, ainda que 

timidamente, que o FMI se torna o fiscalizador e quem dá as garantias para que empréstimos sejam 

concedidos, mesmo que ele próprio também faça alguns de menor porte. Esse papel ganha ainda 

maior proeminência nos anos de 1960. 

Dando continuidade ao estudo, a próxima subseção tem o objetivo de apresentar a relação 

entre a política econômica de Juscelino Kubitschek e o FMI, baseando-se na hipótese de que, apesar 

de um início de governo no qual se buscava atrair ao máximo investimentos estrangeiros, JK, ao 

final do mandato, deixa claro que não iria ceder o controle de sua política econômica para o Fundo, 

mantendo assim sua SV guarnecida nesse aspecto. Para demonstrar a posição de JK perante essas 

instituições internacionais, vale destacar o discurso que o presidente proferiu à nação e aos 

representantes diplomáticos dos Estados americanos acreditados junto ao governo brasileiro no Rio 

de Janeiro, em 20 de junho de 1958, no qual ele diz: “Finalmente, deveríamos atualizar os 

organismos financeiros internacionais, mediante ampliação de seus recursos e liberalização de seus 

estatutos, com o objetivo de facultar-lhes maior amplitude de ação” (PINTO, 2009, p. 30). Um 

claro sinal de descontentamento sobre como esses órgãos funcionavam e seus aspectos limitantes.  

 

4.2 TENTATIVAS DE INTERRUPÇÃO DO DESENVOLVIMENTISMO DE JK PELO FMI 

 

Como apontado anteriormente, durante o governo JK, os EUA detinham a maior parte do 

poder financeiro mundial. Mesmo que houvesse interesse do governo brasileiro em conseguir 

outras fontes externas de investimento, o que de fato foi conjecturado, não haveria recursos 

suficientes para o nível de desenvolvimento objetivado no plano desenvolvimentista de Juscelino. 

Somado a esse fator, a ajuda financeira estadunidense para os que desejavam industrializar-se e 

alcançar níveis de desenvolvimento mais altos era muito limitada, excetuando-se a Europa e o 

Japão, além de haver exigências para o recebimento dos recursos (YOUNG, 2013). Como forma 

de ilustrar, entre os anos de 1953 e 1958, quase metade do mandato de Juscelino Kubitschek, “os 

EUA fizeram empréstimos e liberação de fundos em um total de 12,6 bilhões de dólares ao mundo. 

Dessa quantia, apenas 783 milhões foram destinados à América Latina”24 (TAFFET, 2012, p. 14, 

tradução nossa). 

                                                           
24 Do original “the United States government made loans and grants totaling $12.6 billion worldwide. Of 

this, Latin America received only $783 million”. 
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A lógica do governo Eisenhower para a América Latina, com quem JK teve que lidar 

durante todo o mandato, era priorizar os investimentos feitos pela iniciativa privada estadunidense, 

sejam bancos ou empresas, tudo com o aval das organizações internacionais. Para isso, era 

necessário que o país que se interessasse por tais recursos se adequasse aos desígnios econômicos, 

bem como garantir o fornecimento de matérias-primas e o comprometimento na luta contra o 

comunismo, incluído aí moderar qualquer tipo de discurso nacionalista com mínimos traços de 

antiamericanismo ou contrários ao capital internacional (YOUNG, 2013). 

De forma constante nas mensagens ao Congresso, Juscelino reitera o desejo do Brasil de 

se desenvolver, mas deixa explícito que isso só poderia ser feito com o investimento externo, fosse 

ele público ou privado, dando preferência ao do tipo público ou advindo diretamente de órgãos 

estatais e instituições financeiras internacionais. Essa preferência se dá por entender que os recursos 

seriam mais abundantes dessas fontes. Porém, ao mesmo tempo em que argumenta nesses termos, 

também entende que a política econômica nacional deveria ser elaborada por atores internos, 

mantendo o alto nível de desenvolvimento constante e entendendo que as medidas anti-

inflacionárias impediriam a melhora da economia (BRASIL, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960). 

Segundo Young (2013, p. 26), JK 

 

Era líder de um governo que priorizava o desenvolvimento econômico em bases 

capitalistas acima de outras considerações, ainda que a execução dessa prioridade 

envolvesse uma ampliação do controle e/ou regulação do Estado sobre campos de 

atuação privada, inclusive por meio da constituição e expansão de empresas 

estatais em áreas de interesse de filiais estrangeiras e do aceno à incorporação de 

demandas (inclusive salariais) dos trabalhadores urbanos. Era adepto, portanto, do 

nacional-desenvolvimentismo com forte intervenção estatal, e pilotava uma 

coalizão heterogênea do ponto de vista político, econômico e ideológico.   

 

Logo, apesar do interesse de Juscelino em receber o capital estrangeiro, de sua visão de 

mundo de que o Brasil era um país cristão, democrático e ocidental (BRASIL, 1955), de seu 

anticomunismo moderado, ele não poderia alinhar-se totalmente aos EUA, tampouco poderia ter 

uma política econômica inteiramente subserviente à grande potência do Norte. Em uma concepção 

Vatteliana, JK deveria manter a soberania do país resguardada em matéria de medidas na economia. 

A posição do presidente, ainda que nacionalista em alguns assuntos, era enxergada 

majoritariamente como centrista (SKIDMORE, 2007). 
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O presidente JK contava com uma base de apoio diversificada, com a adesão de 

trabalhadores, empresários e de dois dos principais partidos políticos da época, o PSD e o PTB, 

além das forças armadas que estavam fortemente representadas pelo ministro do Exército, questão 

evidente pela presença de Henrique Lott, principal liderança militar, na posse de Juscelino 

(SKIDMORE, 2007; YOUNG, 2013). Essa era a sustentação que lhe garantia apoio interno para a 

implementação de seu Plano de Metas, contendo as diretrizes gerais para como o desenvolvimento 

seria alcançado no seu período enquanto governante. 

Esse plano identificava pontos prioritários para as ações do governo, os quais seriam os 

setores de infraestrutura, energia e transporte, todos contando com forte investimento direto do 

governo, em especial os ramos de siderurgia e refino de petróleo. JK e sua equipe tinham bem 

definidas quais áreas o Estado teria o maior papel e onde o capital estrangeiro, público ou privado, 

teria maior facilidade para adentrar. O total de investimentos estatais estava dividido da seguinte 

forma: energia (42,4%), transporte (28,9%), indústria de base (22,3%), alimentação (3,6%) e 

educação (2,8%) (YOUNG, 2013). 

Também deve ser destacado que, além do aumento da participação do setor público e do 

favorecimento para a entrada de capital estrangeiro, haveria a canalização de recursos para áreas 

prioritárias por meio da expansão do crédito e um controle pouco rigoroso da estabilidade 

monetária (YOUNG, 2013), dando pouca preocupação ao aumento da inflação e das dívidas interna 

e externa. Algumas medidas para manter o mínimo de controle interno da situação seriam:  

 

Empréstimos de regularização, créditos a curto prazo, apelos a operações de 

swap25 e até a gestão de atrasados comerciais seriam mecanismos dos quais o 

governo brasileiro ainda lançaria mão para cobertura dos déficits no Balanço de 

Pagamentos e manutenção dos investimentos, como veremos a seguir. Os saldos 

negativos tornaram-se recorrentes durante, praticamente, toda a gestão Juscelino 

Kubitschek. Haveria então um apelo ao principal parceiro comercial do Brasil e 

potência hegemônica do mundo capitalista: os Estados Unidos. Além da 

cooperação direta para empréstimos regulatórios, logo encaminhada ao Fundo 

Monetário Internacional, o governo brasileiro e de outros países da América 

Latina, que compartilhavam dos mesmos anseios de desenvolvimento econômico 

e que viviam os mesmos problemas de dependência em relação a preços 

decrescentes de seus principais produtos de exportação, tentaram mobilizar aquele 

                                                           
25 Na operação de swap, o Banco do Brasil assumia uma dívida em dólares, entregando cruzeiros ao 

depositante de divisas. Era assegurado a ele o direito de refazer a operação, em algum momento, 

restituindo pela mesma taxa cambial os dólares anteriormente depositados. Essa prática permitia a coleta 

de divisas adicionais e, mesmo sendo uma forma onerosa de obtenção de poupanças do exterior, servia 

para minimizar um estrangulamento ameaçador (LESSA, 1981). 
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país líder para que os ajudasse assim como fizera aos seus aliados Europa e Japão. 

(YOUNG, 2013, p. 80). 

 

Apesar do ressurgimento econômico da Europa e do Japão nos anos de 1950, ainda era 

algo muito tímido, e a principal fonte de capital estrangeiro eram os EUA, junto com o FMI, como 

órgão fiscalizador e que recomendava mudanças. Como já foi delineado, os EUA, porém, 

propunham que os países da região, incluindo o Brasil, se adaptassem a políticas liberalizantes, 

podendo receber os capitais privados de empresas multinacionais (YOUNG, 2013), em vez de 

ajuda por transferência de governo para governo ou junto ao FMI.  

Um fator já discutido no segundo capítulo foi que, durante o governo JK, o Brasil retomou 

as relações comerciais com a URSS, ainda que não as diplomáticas. Este país, uma ameaça à 

hegemonia estadunidense, oferecia empréstimos a juros baixos em troca de mercadorias 

tradicionais dos tomadores como pagamento (YOUNG, 2013). Isto é, o Brasil não teria que aceitar 

condicionalidades, mas também receberia divisas em troca do escoamento de produtos como o 

café. No entanto, como também já foi abordado, esse comércio era ínfimo perto das necessidades 

de desenvolvimento pretendidas por Juscelino.  

Com uma postura conciliadora e atrativa para o capital externo, o Brasil se mostrava aberto 

a receber investimentos e recursos. Segundo Almeida (2007, p. 66), “o total do investimento direto 

estrangeiro (IED) passou de uma média anual de US$ 64 milhões, de 1950 a 1955, para US$ 150 

milhões, entre 1956 e 1960”. Mesmo com esse aumento relevante, os recursos não eram suficientes 

para manter o desenvolvimento, tampouco as exportações brasileiras acompanharam esse nível. 

Entre os anos de 1957 e 1960, os anuários do governo apresentaram déficits no balanço de 

pagamentos cada vez maiores, com aumento também do prazo de liquidação (LIMA, 2006). Esse 

maior período representa, na prática, a extensão das dívidas para o futuro, e, com isso, outro 

governo lidaria com essa questão. Mas, para alcançar as metas desenvolvimentistas demandadas 

por JK, a necessidade de capital estrangeiro era mais ampla. 

Contudo a posição de JK muda em 1958, quando se reassume a disposição para barganhar 

e elabora a OPA, com intuito de aproximar desenvolvimento e segurança. Isso tinha como objetivo 

recolocar a América Latina na agenda dos EUA. O que levou a tal mudança: a crise do modelo 

econômico no Brasil, necessitado de mais investimentos externos, a reeleição dos republicanos nos 

EUA, a crescente insatisfação no continente com os EUA e as pressões do FMI (FERREIRA, 
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2012). Assim, o governo brasileiro preza, naquele momento, por uma postura mais autonomista 

internacionalmente e soberana em sua política doméstica, entendida aqui no trabalho como SV.  

Segundo dados, o crescimento do PIB até esse ponto foi de 3,2% em 1956, 8,1% em 1957 

e 7,7% em 1958, com uma taxa de inflação média de 17,45% (ALMEIDA, 2010). O planejamento 

do governo era manter os primeiros anos de crescimento, mesmo em detrimento de outros quadros 

da economia. A inflação em 1958 chegou a 24,3% (SILVA, 2000), e o aumento da dívida externa 

bruta foi de 93%, partindo de 1,45 bilhões de dólares para 2,8 bilhões no fim de 1958 (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2020). 

Em discurso feito à nação e aos representantes diplomáticos dos Estados americanos, em 

junho de 1958, Juscelino relembrou o Plano Marshall e os programas de ajuda e de empréstimo 

feitos pelo governo dos EUA, após o término da Segunda Guerra Mundial (PINTO, 2009). JK 

entendia que o governo dos EUA reconstruiu a Europa de forma desinteressada. Assim, deveria 

ajudar na luta da América contra o subdesenvolvimento, visto que isso assolava milhões de pessoas, 

causando desigualdades e permitindo crescer ideias comunistas na região. Esse apoio deveria ser 

feito sem a imposição de condicionalidades do FMI, instituição fortemente vinculada aos EUA, 

como já dito anteriormente.  

Com a piora no cenário econômico nacional, apesar do rápido crescimento nos anos de 

JK, a inflação e a dívida externa aumentavam, provocando a contração de empréstimos não apenas 

para o crescimento, mas também para tentar quitar dívidas antigas (YOUNG, 2013). Além disso, 

os juros iam acumulando-se, à medida que se aumentava o valor da dívida que o Brasil deveria 

pagar aos EUA e a outros credores. A queda do preço do café também afetou muito esse cenário, 

pois era uma das principais fontes de renda nacional, o que fazia a balança de pagamento se 

desregular ainda mais. Os EUA entendiam que esse era o cenário propício para que o Brasil 

negociasse com o FMI um acordo, visando à adoção de políticas desejadas pelos EUA. Segundo 

Young (2013), era possível verificar que o programa requisitado ao Brasil pelo FMI já tinha seus 

termos determinados pelo departamento de Estado norte-americano. Dessa forma, “a 

subalternidade daquele organismo internacional aos Estados Unidos transparece neste período de 

negociações” (YOUNG, 2013, p. 90). 

A partir de 1958, com o intuito de conseguir mais capital estrangeiro e manter o alto ritmo 

de crescimento, o então ministro da Fazenda José Maria Alkmin assinou, em maio, uma carta de 

intenções e enviou ao FMI. Nesse documento, mediante condições de austeridade extrema, o país 
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poderia sacar 37 milhões de dólares. Feito esse acordo e cumpridas as condicionalidades, um 

financiamento de 100 milhões de dólares seria feito pelo EXIMBANK e 58 milhões de bancos 

privados dos EUA. De acordo com o secretário de Estado dos EUA, John Foster Dulles, foram 

acordados pelo governo estadunidense os valores daquele banco, com uma pequena redução do 

que foi sugerido aos bancos privados, chegando ao valor de 50 milhões de dólares (YOUNG, 2013). 

Os 37 milhões se referiam apenas à carta de intenções assinadas por Alkmin, mas sem 

garantias de que esse valor não seria descontado dos outros empréstimos. Realmente, o governo 

brasileiro recebeu esse montante, e a substituição no Ministério da Fazenda, assumido por Lucas 

Lopes em julho de 1958, dava a crer que o país ia se comprometer com o programa do FMI. O 

novo ministro elaborou o Plano de Estabilização Monetária (PEM), entre julho e setembro, para 

ser implementado em 1959. Nesse contexto, o ministro Lucas Lopes decidiu tomar algumas 

medidas para demonstrar o interesse do governo brasileiro, adotando políticas que iam ao encontro 

do ideário do FMI, como:  

 

Restringiu o crédito, concedeu bonificação aos exportadores, reduziu subsídios às 

importações de trigo e de petróleo e anunciou [o] programa de estabilização 

monetária, para o ano de 1959, recomendando que a revisão do salário mínimo se 

limitasse a recompor o poder de compra dos trabalhadores, somente e na 

proporção do aumento do custo de vida, a partir de 1956. (YOUNG, 2013, p. 96). 

 

O FMI mostrou-se favorável a essas mudanças, mas também pedia o fim do câmbio 

múltiplo. O diretor geral do Fundo, Per Jacobson, em maio de 1958, consultou o governo dos EUA 

para saber sua opinião sobre o programa de estabilização, o qual era favorável (YOUNG, 2013). A 

função dos empréstimos do Fundo era equilibrar a balança de pagamentos e organizar o sistema 

cambial, favorecendo a progressiva eliminação das restrições cambiais para quem concede os 

recursos. O FMI também planejava e monitorava os programas de ajustes. No entanto isso surgiu 

como obstáculo para o governo JK e seu plano desenvolvimentista quando ficou claro que os 

recursos obtidos seriam utilizados para manter o crescimento alto e cumprir o Plano de Metas 

(LIMA, 2006), indo contra as recomendações do órgão internacional.  

Ainda em 1958, no mês de junho, o governo brasileiro começa a dar indícios de 

descontentamento com a política dos EUA e do FMI para o continente americano. De forma 

estruturada e com planejamento, Juscelino elabora os princípios da OPA para combater o 

subdesenvolvimento e a miséria na região, em conjunto com o desejo estadunidense de evitar a 
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expansão do comunismo na América. Juscelino enfatiza três aspectos para o seu plano. O primeiro 

deles é a busca de uma maior autonomia na relação com os EUA, ainda que o próprio presidente 

defendesse a parceria fundamental entre os países. Mas ele entendia que as relações entre Brasil e 

EUA deveriam ser pautadas também pela igualdade e pelo reconhecimento de liberdade de ação 

para o Brasil. O segundo aspecto da OPA é o combate ao subdesenvolvimento econômico da 

América Latina, visto como o principal problema do continente, inclusive em termos de segurança. 

Por último, a OPA é uma iniciativa de caráter e objetivos multilaterais. Dessa forma, caberia ao 

Brasil o lançamento da proposta, mas não haveria pretensões de assumir a liderança no continente 

(SILVA, 1992). 

A perspectiva com que os EUA enxergavam a OPA era apenas econômica e técnica, 

enquanto que o Brasil queria usar essa iniciativa como uma ferramenta política de alinhamento de 

políticas e ideias para a região (SILVA, 1992). Após a derrota dessa visão, a delegação brasileira 

avisou que poderia ocorrer uma onda de insatisfação latino-americana com a proposta, caso o 

desenvolvimento e a expansão do comércio fossem aquém. Se o nível fosse abaixo do esperado, os 

países poderiam interessar-se em negociar com termos mais vantajosos junto ao bloco comunista. 

Os EUA, para Ferreira (2012), insistiam em acordos bilaterais para combater o comunismo. O 

governo brasileiro saiu frustrado dessas negociações pela OPA, mas seu posicionamento 

demonstrava a postura do governo em reafirmar sua SV frente a demandas externas e posterior 

desinteresse. Era também uma tentativa, por parte do governo JK, em reforçar sua independência 

e igualdade na relação com os EUA, apesar de disparidades econômicas e políticas. 

Ao mesmo tempo em que Juscelino queria recursos externos, acatando as 

condicionalidades, ele desejava manter sua independência decisória na política econômica. Na 

perspectiva da SV, JK estaria agindo de forma soberana para tal, mantendo a política interna no 

controle do seu governo. Realmente, o posicionamento é contraditório, mas o governo tenta manter 

postura de defesa dos interesses internos e consecução de objetivos já firmados. Como Lima (2003, 

p. 39) afirma, “mesmo cônscio de que sua atitude feria a conduta estipulada pelos demais membros 

do Fundo Monetário, não cessariam os trabalhos até a obtenção de um novo empréstimo estipulado 

em 300 milhões de dólares”. Sobre esse valor, discutiremos mais profundamente a seguir, 

discorrendo sobre a disputa entre Brasil e FMI.  

No mês de maio de 1959, Juscelino foi negociar diretamente com o governo estadunidense 

e manifestou a necessidade de ajuda externa, sem que para isso houvesse uma reforma cambial. 
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Foi feita reunião do presidente brasileiro com o secretário-assistente do Departamento de Estado, 

Thomas Mann, na qual este alegou que o FMI era uma entidade independente e que os EUA não 

tinham controle sobre ela (YOUNG, 2013). No dia 6 de junho, o jornal O Estado de São Paulo 

noticiou que os entendimentos entre Brasil e FMI tinham dado errado (LIMA, 2006), indo contra 

a ideia de estabilização do ministro da Fazenda, Lucas Lopes, e a carta de intenção entregue pelo 

seu antecessor, José Maria Alkmin, para o FMI. Um novo acordo não era bem visto pelo Fundo 

porque o governo brasileiro não vinha cumprindo as condicionalidades do empréstimo recebido 

em 1958, usando o dinheiro para alcançar os objetivos de crescimento rápido, descritos no Plano 

de Metas, reafirmando a independência do governo e a sua soberania. 

De fato, com as finanças em déficit constante, o Brasil continuava pleiteando novos 

empréstimos ao FMI, ou que ele concedesse o aval para isto. Além do não pagamento, o Brasil não 

conseguia equilibrar sua balança comercial, mantendo as importações em maior volume e valor do 

que as exportações, visando ao crescimento acelerado. Para que o país pudesse pleitear novos 

empréstimos, três medidas eram fundamentais: contenção de desequilíbrio verificado no orçamento 

nacional, com pesado déficit causado pelo excesso de gastos; redução da inflação, o que aumentava 

o custo de vida; e fim da taxa múltipla de câmbio, existente no Brasil desde 1953. A posição do 

Fundo era de intransigência quanto ao cumprimento do que já havia sido acordado com o Brasil, 

enquanto que JK buscava novas formas de obter os 300 milhões de dólares desejados (LIMA, 

2006). Naquele momento, em 1959, tanto a Europa como o Japão ainda não tinham recursos 

necessários para tais empréstimos, além do fato de que os credores internacionais optavam por 

esperar o aval do FMI.  

No dia 9 de junho, Juscelino avisou ao encarregado de Assuntos Econômicos da 

Embaixada dos EUA no Brasil, Wallner, que a missão do Brasil junto ao FMI havia sido cancelada, 

podendo o país até pedir a moratória de alguns débitos no exterior (YOUNG, 2013). Neste mesmo 

dia, anunciou o desentendimento no Palácio das Laranjeiras, durante um almoço com treze dos 

senadores de sua base de apoio. Disse que as negociações para o empréstimo de 300 milhões de 

dólares não aconteceriam e ainda pediu para o ministro da Fazenda que informasse ao FMI que o 

Brasil não enviaria delegação para prosseguir as tratativas (LIMA, 2006). O presidente JK recebeu 

novamente Wallner no dia 12 de junho, que apresentou nova proposta do governo estadunidense. 

Nela, ficava estabelecido que os pagamentos de empréstimos atrasados seriam postergados, dando 

tempo para que se voltassem as negociações com o FMI e se chegasse a um acordo. Contudo o 
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presidente brasileiro achou insuficiente (YOUNG, 2013) e poucos dias depois, o rompimento entre 

o Brasil e o FMI tornou-se público.  

Em 17 de junho, Juscelino falou na sacada do Catete, com Luís Carlos Prestes, famoso 

militante e líder do PCB, além de defensor da causa nacionalista, decretando o rompimento 

(DANESE, 2017). Foi um gesto para demonstrar que o governo não iria se submeter aos pedidos 

do FMI, praticando a mesma política econômica que já vinha sendo aplicada. Esse episódio serviu 

para JK se mostrar como o defensor da soberania, aqui entendida no prisma de Krasner como 

Vatteliana, contra ingerências de fora. Era a luta contra o jugo colonialista (LIMA, 2006).  Tanto a 

oposição quanto a maioria governista apoiaram tal medida, percebendo ser necessária essa união 

contra os interesses externos em minar a independência da política interna. Segundo Danese (2017, 

p. 383), “Juscelino afirmou ‘a determinação de caminharmos isolados se necessário for’ e acusou 

o FMI e os inimigos do Brasil independente de tentarem uma capitulação nacional, a fim de que a 

indústria caísse em mãos forasteiras”. O apoio foi além dos partidos, da base popular e da esquerda, 

vindo também da FIESP e da cúpula militar. 

O discurso de Kubitschek funcionou e, em 1960, as negociações entre o governo e o FMI 

foram retomadas, com a liberação de 47,7 milhões de dólares, sem maiores exigências para tal 

(YOUNG, 2013). Isso, porém, gerou um problema com os vizinhos latino-americanos, pois 

empréstimos feitos para a Argentina, o Chile e a Bolívia haviam sido postos com condicionalidades 

duras e muitos sacrifícios econômicos e políticos (LIMA, 2006). No âmbito interno, JK ainda tinha 

que lidar com alguns problemas econômicos, mas surgiu como o defensor da soberania brasileira, 

vista aqui como a defesa da independência para formular políticas e decidir os rumos internos do 

país.  

Para resolver os problemas mais imediatos e manter o crescimento acelerado, empréstimos 

de curto prazo foram tomados para evitar a crise imediata na dívida, mas geraram problemas 

posteriores para o pagamento. Entretanto, aos olhos da burocracia e do governo dos EUA, apesar 

de problemas sérios, o governo brasileiro parecia ter lidado bem com a situação, mesmo sem os 

ajustes (YOUNG, 2013). Olhando os dados, a taxa de crescimento foi de 5,6% em 1959, 9,7% em 

1960 e 10,3% em 1961, com claros resíduos do governo JK para o seu sucessor. Os problemas da 

inflação, junto com o endividamento externo, ainda eram graves. A média da primeira nesses 

últimos anos foi de 39,7% ao ano, com o nível mais alto de 52,06% em 1959 (ALMEIDA, 2010). 
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A dívida também aumentou, pois era de 1,4 bilhões de dólares, chegando a 3,7 bilhões de dólares 

em 1959 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2020). Ainda assim, deve ser destacado que, 

 

[...] ao escapar temporariamente do estrangulamento que estava sendo imposto 

pelas reformas exigidas pelo FMI, as metas propostas puderam ser em grande 

parte cumpridas, permitindo a melhoria na infraestrutura, a modernização fabril 

de setores já existentes e a constituição de outros, como o de bens intermediários 

e de consumo durável. (YOUNG, 2013, p. 99).  

 

Apesar dos problemas deixados para o novo presidente, Jânio Quadros, a ação do governo 

Kubistchek possibilitou que o Brasil escapasse, mesmo que temporariamente, do padrão de 

enquadramento dos EUA e do FMI. Para isso, JK conseguiu manter investimentos europeus e 

japoneses, ainda que não fossem fontes semelhantes de recursos, e conseguiu dar início a uma 

política externa mais autônoma. Como mencionado anteriormente, a OPA foi uma proposta que 

demonstrou a insatisfação com os ditames econômicos da potência hegemônica ocidental 

(YOUNG, 2013).  

Outro fato anteriormente destacado, mas que deve ser comentado, foi que, em 1959, houve 

a Revolução Cubana, um grande abalo na política continental e, na perspectiva dos EUA, para a 

América Latina. A história apenas nos permite imaginar, mas se a posição soberanista (SV) de 

Juscelino fosse tomada depois ou por um indivíduo mais “à esquerda”, talvez ela não fosse aceita 

com tanta facilidade. Há, sim, um movimento hábil do presidente em querer resguardar seus 

interesses políticos internos, tentando reaproximar-se e ganhar força com suas bases, mas também 

deve ser destacado o contexto internacional, algo que influenciou muito no próximo caso que será 

estudado. Nesse cenário, em um dos seus últimos discursos como presidente, feito no dia 31 de 

dezembro de 1960, Juscelino disse que 

 

Outra forma de colaboração positiva seria estudar-se uma nova esquematização 

dos prazos e condições de reembolso dos empréstimos já concedidos; de grande 

efeito, igualmente, seria uma iniciativa do Governo norte-americano no sentido 

de fazer sentir sua influência nos organismos internacionais de financiamento, a 

fim de que os mesmos adotassem uma política mais criadora e menos injusta e até 

hostil, como tem acontecido, aos propósitos de desenvolvimento do Brasil. 

(PINTO, 2009, p. 62). 

 

Mais uma vez, agora uma última como presidente, JK deixa clara sua posição contrária à 

imposição de condicionalidades, além de entender que os EUA exercem forte papel nos órgãos 
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financeiros internacionais, incluindo o FMI. Mesmo que fosse uma figura de centro, Juscelino 

deixou seu posicionamento conciliador com os interesses externos, marca do início de seu governo, 

fazendo um fim de mandato assertivo no que dizia respeito às determinações internas da política 

econômica. No arcabouço teórico de Krasner, nesse quesito específico, é possível entender que, 

mesmo com a SV pressionada por atores externos, o governo preferiu mantê-la reforçada ao final 

do governo.  

 

4.3 DA MODERAÇÃO ATÉ A APROXIMAÇÃO COM A ESQUERDA: JANGO E O 

PROBLEMA COM OS EUA 

 

O segundo caso escolhido para estudo é a relação entre o governo Goulart e o FMI, junto 

com os EUA, na questão da política econômica e empréstimos para o desenvolvimento. De forma 

muito breve, será abordada a renúncia de seu antecessor, Jânio Quadros e a situação com o FMI na 

sua saída. Depois disso, será traçado o percurso da política econômica de Goulart, os seus objetivos 

e a relação com o Fundo e com a potência capitalista. Ao final, será demonstrado como a postura 

e as decisões do governo foram tornando-se cada vez mais soberanistas (SV), visando ao apoio da 

sua base eleitoral interna mais fiel, ao mesmo tempo em que se deteriora sua relação com o FMI e 

os EUA.  

Durante a breve Presidência de Jânio Quadros, houve, no dia 13 de março de 1961, uma 

recepção oferecida aos embaixadores latino-americanos na Casa Branca. Nela, o novo presidente 

dos EUA, John Kennedy, anunciou a formação da “Aliança para o Progresso”. Era um programa 

de auxílio dos EUA para a América Latina, disponibilizando recursos para assistência econômica 

de longo prazo para aqueles países que se comprometessem a executar grandes mudanças em suas 

sociedades, tanto no caráter social quanto no econômico, e que também respeitassem e difundissem 

a democracia (LOUREIRO, 2013). Conforme mencionado no segundo capítulo, o governo Jânio 

propunha-se a seguir o ideário econômico liberal, com medidas para reduzir gastos, conter a 

inflação e manter um desenvolvimento contínuo, apesar de menor que durante o período Juscelino. 

Ademais, ele ainda entendia que o Brasil não possuía recursos suficientes internamente e deveria 

buscar créditos externos.  

No governo Jânio, o presidente enviou representantes em busca de créditos adicionais. 

Walther Moreira Salles, embaixador nos EUA, negociou com este país um apoio financeiro. Como 
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gesto de boa vontade, o governo Kennedy disponibilizou 100 milhões de dólares, que foram 

recusados pelo governo brasileiro, uma vez que foram percebidos como uma forma de suborno 

para a mudança de postura brasileira em relação à Cuba (RIBEIRO, 2006). Também foi enviado 

para o exterior Roberto Campos, diplomata de carreira, para buscar investidores na Europa 

Ocidental, a fim de variar as fontes de recursos externos.  

Durante o ano de 1961, depois de negociações do governo Jânio com os EUA, o FMI 

prorrogou vencimentos imediatos de 140 milhões de dólares, além de conceder novo crédito de 

160 milhões (RIBEIRO, 2006). Além disso, como aponta Ribeiro (2006, p. 120),  

 

Foram consolidadas dívidas de US$ 423 milhões junto a bancos privados 

americanos e o EXIMBANK, que ainda negociou um saldo de 92 milhões de 

dólares relativo a financiamentos de exportação e empréstimos diversos. O 

Tesouro americano concedeu empréstimos de US$ 170 milhões para problemas 

eventuais com a Balança de Pagamentos e outras destinações. Bancos particulares 

emprestaram US$ 48 milhões, e o governo americano concedeu crédito de US$ 

70 milhões para a compra de trigo. A tudo isso, somar-se-iam os recursos da 

Aliança, ainda não perfeitamente desenhados naquele momento. Foi um ótimo 

acordo para o Brasil, só possível devido às excepcionais circunstâncias políticas 

do momento. 

 

A postura mais “branda” do governo estadunidense com Jânio igualmente ajudou nessa 

liberação, e o aval do FMI servia como a chancela necessária de que um país estaria no rumo certo. 

A obtenção só foi possível pela adoção de políticas econômicas ortodoxas (ALMEIDA, 2010). Se 

visto pelo prisma de Krasner, a SV não foi afetada no que diz respeito à política econômica. Isso 

se dava pelo fato de que o programa de Quadros contava com medidas econômicas que iam de 

acordo com a cartilha do FMI. Não foi algo imposto para que se mudasse a estrutura interna, 

diferentemente das constantes pressões que JK sofreu e que Goulart, o sucessor de Jânio, também 

sofreria.  

Ainda que a política externa de Jânio, a já mencionada PEI, fosse de cunho autonomista e 

de não alinhamento automático, sua postura conservadora e de equilíbrio fiscal lhe garantiam o 

apoio dos EUA e do FMI. Porém sua renúncia no dia 25 de agosto de 1961 impediu qualquer 

conjectura para o futuro de seu governo. Quem assumiria, mesmo que com poderes muito 

limitados, seria João Goulart, figura vinculada aos sindicatos e ao trabalhismo. De acordo com 

Taffet (2012), desde a posse de Jango, houve temor nos EUA pelo seu posicionamento simpático 

aos mais pobres e à classe trabalhadora, além da conexão com os sindicatos. Havia a preocupação 
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de que sua Presidência pudesse gerar uma nova tomada de poder por parte dos comunistas na 

América Latina, assim como aconteceu em Cuba pouco tempo antes. Para evitar esse cenário 

desastroso, no qual o maior país da América do Sul se voltaria para o comunismo, era precisa uma 

política estadunidense de reforço à condicionalidade dos empréstimos em conexão com o FMI.  

Apesar de seu histórico de relações com Vargas e a esquerda, Goulart começa seu governo 

de forma conciliadora, muito influenciado também pelo fato de ser presidente em um regime 

parlamentarista, criado justamente para solucionar a contenda em sua posse. Quando assume, ele 

reconhece a importância dos EUA para o desenvolvimento do Brasil e como parceiro para outros 

temas (TAFFET, 2012). Alegava que, para manter os comunistas longe do poder, precisaria da 

ajuda externa na estabilização do país, além do combate ao quadro de déficit na balança de 

pagamentos e no controle da inflação, que havia alcançado o patamar de 43,15% ao final de 1961.   

Visando manter postura moderada, tanto internamente como para fora, Goulart acolhe 

Tancredo Neves, figura da ala centrista do PSD, para ser seu primeiro-ministro. A posição do 

ministério liderado por Tancredo era de um reformismo moderado, com posições ortodoxas na 

economia, mas que buscava alguns avanços sociais e redução da desigualdade (ALMEIDA, 2010). 

Além disso, ele entendia que o Brasil não deveria deixar de lado os EUA, mas também precisaria 

buscar novas parcerias. Por essas questões, foi atacado pelo lado mais conservador do Congresso, 

enquanto os reformistas mais à esquerda criticavam o plano econômico e a relação com os EUA. 

Nesse contexto, a possibilidade de expandir o gasto público era muito limitada por alguns 

motivos. O primeiro deles era a dificuldade de financiamento externo, muito pela má fama que 

Goulart tinha frente ao FMI e aos EUA, bem como pelo passado da relação entre o Brasil e o Fundo, 

com atrasados financeiros ainda não pagos. Outro fator inibidor de investimento estatal era a 

ausência de instrumentos financeiros que pudessem captar parte da renda de setores superavitários 

(ALMEIDA, 2010). Para atrair mais capital externo público, seja de governos ou de organismos 

multilaterais, capazes de controlar a situação, seriam necessárias algumas medidas, mas 

 

[...] seria necessário não só a adoção de políticas macroeconômicas de cunho ortodoxo 

como o alinhamento tanto em política interna como em política externa com os Estados 

Unidos, maior emprestador mundial e controlador das agências multilaterais de crédito. 

No período em questão, é significativa a diferença de tratamento despendido pelos 

americanos ao governo Jango em relação a Jânio. (ALMEIDA, p. 76, 2010). 
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A escolha por colocar Walther Moreira Salles no Ministério da Fazenda foi uma forma de 

aceno para a comunidade financeira internacional e uma possibilidade em seguir com a política de 

estabilização financeira, servindo como continuidade do governo Jânio (RIBEIRO, 2006). A 

manutenção do mesmo embaixador nos EUA, Roberto Campos, demonstrava que o país não iria 

se distanciar. O novo ministro estava disposto a aplicar as recomendações feitas pela missão do 

FMI que visitou o Brasil durante o governo anterior. Tal postura visava reatar o empréstimo stand-

by com o Fundo e, assim, regularizar a situação do Brasil com os credores (LOUREIRO, 2013). 

Esses recursos estavam retidos depois da renúncia de Quadros. O comportamento rígido dos EUA 

tinha como motivações a posição independente do Brasil no cenário internacional; a agenda política 

interna, que contrariava os interesses das empresas norte-americanas com sede no Brasil; e as 

desconfianças dos funcionários norte-americanos e das organizações multilaterais de crédito sobre 

a capacidade de Jango no combate à inflação (ALMEIDA, 2010). 

Essas desconfianças se davam pela mensagem ao Congresso de 1961 e de 1962, nas quais 

havia menções sobre a necessidade de disciplinar as remessas de lucros via legislação que não 

permitisse a exploração da economia nacional, mas que também não desestimulasse a entrada de 

capital externo. Porém, na mensagem de 1962, Jango se comprometeu com ideais da Aliança para 

o Progresso, quando reafirmou a necessidade das reformas agrária, tributária e bancária, do 

combate à inflação e do corte de gastos e da importância de repartir os ganhos do desenvolvimento. 

Até abril de 1962, a política fiscal foi conduzida de forma rígida e ortodoxa, mas sofreu pressões 

internas e foi adequando-se. A ortodoxia também foi praticada no campo monetário e creditício, 

com o aumento do recolhimento compulsório26 e a rigidez na concessão de crédito (ALMEIDA, 

2010). Isso tudo mostra o interesse do governo Goulart na política conciliatória, a boa relação com 

os EUA e a atração de investimentos. 

O ano de 1962, no entanto, foi marcado por outros episódios. Durante votação sobre a 

expulsão de Cuba da OEA, ocorrida em janeiro, o Brasil se absteve. Em fevereiro, o governador 

                                                           
26 O recolhimento compulsório foi um instrumento da Política Monetária utilizado pelo governo para aquecer a 

economia. É um depósito obrigatório feito pelos bancos comerciais junto ao Banco Central. Parte dos depósitos que 

são efetuados à vista pela população para os bancos comerciais vai para o Banco Central. Caso seja preciso diminuir 

a circulação de moedas no país, aumenta-se a taxa do compulsório, pois, desta forma, os bancos comerciais terão 

menos crédito disponível para a população, portanto a economia acaba encolhendo. Se o interesse do governo é de 

aumentar a circulação de moedas no país, a taxa do compulsório diminui e, com isso, os bancos comerciais fazem 

um depósito menor junto ao Banco Central. No caso brasileiro, no período de 1945-1964 analisado, o Banco do 

Brasil, Tesouro Nacional e a SUMOC exerciam as funções semelhantes às de um Banco Central (CAVALCANTI; 

VONBUN, 2013). 
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do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, encampou uma subsidiária da empresa estadunidense 

International Telephone & Telegraph (ITT). Ambos os acontecimentos geraram repercussão 

negativa nos EUA e foram temas de conversa em uma visita feita por Goulart ao país, em abril de 

1962. Embora fosse uma missão de boa-vontade, teve atitudes concretas. Jango deu garantias ao 

Congresso dos EUA de que o Brasil era independente, soberano, mas não neutro, e se manifestou 

contrário ao regime autoritário de Cuba (SKIDMORE, 2007). Os dois presidentes fizeram 

declarações conjuntas em prol dos princípios interamericanos e na busca de um mercado comum 

latino-americano.  

Além disso, Jango demonstrou preocupação e interesse em resolver as encampações de 

empresas estrangeiras no Brasil. Contudo ele pareceu não dar muita importância aos apelos dos 

EUA a fim de aumentar esforços para o funcionamento da ALPRO e de diminuir a questão da 

infiltração comunista nos sindicatos. Apesar de pequenos gestos, parecia que a relação entre os 

países poderia melhorar com o novo governo, contudo os órgãos de financiamento internacional, 

especialmente o FMI, não estavam convencidos ainda dessa postura. Igualmente ao fim do mandato 

de Juscelino, o Fundo optou por esperar as mudanças para, assim, liberar créditos para o país 

(SKIDMORE, 2007). Durante as conversas com Kennedy, Goulart evitou comprometer-se 

diretamente com medidas estabilizadoras que ameaçassem seu governo, seja sua base interna, seja 

seus objetivos desenvolvimentistas (RIBEIRO, 2006). Mesmo reconhecendo o problema da 

inflação e com políticas de cunho mais ortodoxo, Goulart entendeu que sua independência em 

política interna deveria ser respeitada, pois já vinha demonstrando sinais de mudança sem 

demandas externas.  

O saldo para o Brasil não foi o desejado, mesmo demonstrando posição que cedia 

internamente aos interesses externos. Foram oferecidos 131 milhões de dólares, que ficaram retidos 

até que os EUA decidissem o uso mais adequado (SKIDMORE, 2007). Além disso e das medidas 

tomadas durante 1961 e o início de 1962, o FMI deliberou e decidiu pelo não reatamento dos 

acordos em stand-by, demandando ainda mais mudanças, as quais o governo não tinha interesse 

em seguir. Nesse processo, foram feitas pequenas concessões ao Brasil: prorrogação de uma dívida 

de US$ 20 milhões do país junto ao próprio FMI; e sugestão aos credores europeus que liberassem 

uma porção dos seus créditos de maio de 1961 (também no valor de US$ 20 milhões) (LOUREIRO, 

2013).  
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A liberação, no entanto, estava atrelada ao cumprimento dos requisitos para os acordos de 

stand-by até dezembro de 1962. Caso não acontecesse, o Brasil seria obrigado a pagar 

imediatamente esse empréstimo à Europa, além de ter seus fundos bloqueados mais uma vez 

(LOUREIRO, 2013). Novamente, o FMI agiu de acordo com os interesses dos EUA, pressionando 

para que o Brasil mudasse a sua política econômica. Não adiantava que o governo Goulart seguisse 

suas próprias diretrizes de controle de gastos e redução do crédito. Ele precisava seguir à risca o 

que o Fundo recomendava.  

 Outro episódio marcante de 1962, que afetou muito as chances de o Brasil conseguir novos 

empréstimos, foi a assinatura da Lei de Remessa de Lucros em setembro, já no governo parlamentar 

de Brochado da Rocha (ALMEIDA, 2010), a qual deteriorou ainda mais as relações com os EUA, 

o FMI e os credores internacionais (ONOFRE, 2012). Jango teve a chance de vetar os dispositivos 

mais controversos, podendo fortalecer sua posição com o centro por meio de uma política mais 

ortodoxa na economia, mas não o fez. Optou por aprovar a Lei de Remessa de Lucros em sua face 

mais rígida (SKIDMORE, 2007), na medida em que sua base política à esquerda estava começando 

a se virar contra ele. A visita aos EUA, as medidas ortodoxas, as negociações com o FMI e a crítica 

do presidente sobre as encampações de Brizola também marcaram essa gradual piora.   

Quatro fatores que afetavam a política conciliatória eram: escassez de investimento 

externo; conturbada situação no campo; inflação alta; e déficits de pagamento (SKIDMORE, 

2007). Estes dois últimos pontos eram vistos como enfrentáveis pela adoção de uma política 

econômica ortodoxa, aos moldes do que pregava o FMI para conceder seus empréstimos. Isso 

obrigaria, contudo, o governo Jango a ir contra seu viés ideológico, seguindo políticas impostas 

externamente. A política de conciliação, no decorrer dos eventos, estava desgastando-se, tanto 

interna quanto externamente, e mudanças ministeriais apenas dificultaram o governo. Para tentar 

resolver a situação, Goulart propôs adiantar a realização do plebiscito, já acordado desde o 

estabelecimento do parlamentarismo (ALMEIDA, 2010), para que se decidisse sobre a forma de 

governo. Com isso, o presidente poderia, caso escolhido o presidencialismo e a retomada dos 

poderes presidenciais, elaborar um plano de governo que refletisse suas posições ideológicas e que, 

ao mesmo tempo, buscasse o entendimento com todas as partes. 

Durante todo o período parlamentar, as políticas de controle de gastos e a luta contra a 

inflação se mantiveram (ALMEIDA, 2010). A pressão dos EUA só aumentava, com um cenário 

econômico complicado, a não resolução das encampações e a aprovação da Lei de Remessa de 
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Lucros. Essa posição estadunidense ficou marcada por dois episódios. Após as eleições estaduais 

de 1962, uma equipe formada por membros de órgãos governamentais dos EUA visitou o Brasil. 

Foi elaborado um relatório que apontava o Brasil como “à beira de um colapso financeiro, induzido 

por uma administração catastrófica e um presidente que era um ‘oportunista imprevisível’” 

(RIBEIRO, 2006, p. 189). Esse mesmo relatório dizia que precisava ser adiada a viagem 

programada de Kennedy ao Brasil e era que necessária estabilização financeira do país, 

possivelmente coordenada por uma equipe do FMI. Sem ela, seria inútil manter a assistência 

financeira e a ajuda externa ao país. No relatório, ainda foi disposto o seguinte cenário: 

 

a) Goulart não aceitaria a estabilização por meio do FMI; b) a crise econômica cresceria e 

o governo culparia os EUA; c) ver-se-ia o comprometimento final de Goulart com as 

esquerdas, a intensificação dos sentimentos antiamericanos e a polarização das forças 

internas; d) algum governo radical eventualmente poderia chegar ao poder; e) finalmente, 

um forte regime militar orientado para os EUA tomaria o poder. (LEACOCK, 1979 apud 

RIBEIRO, 2006, p. 189-190). 

 

Para a Embaixada dos EUA em território brasileiro, esse cenário ainda não era desejável, pois o 

Brasil poderia cair nas mãos erradas, além de demonstrar o insucesso da política dos EUA para o 

desenvolvimento do continente. O mais interessante seria o plebiscito ser aprovado e o novo 

governo seguir o receituário do FMI, podendo, assim, receber os empréstimos. Dessa forma, os 

EUA se mostravam cada vez mais envolvidos nos assuntos internos do Brasil, como Almeida 

(2010, p. 127) expõe: 

 

Outro episódio que explicita esse crescente envolvimento dos Estados Unidos nos 

assuntos brasileiros se deu com a visita de Robert Kennedy, irmão do Presidente e 

Secretário de Justiça, a João Goulart em novembro. Os principais objetivos da viagem 

eram cobrar a execução do entendimento Kennedy-Goulart sobre a nacionalização 

pacífica das empresas americanas, incentivar a adoção de políticas saneadoras da 

economia e manifestar a preocupação dos Estados Unidos frente à infiltração comunista 

no governo e nos sindicatos, salientando, nesse ponto, que tal questão traria problemas 

para a colaboração norte-americana ao desenvolvimento.  

 

A situação do governo Goulart era complexa, com crescimento de “apenas” 5,3% em 1962 

(em 1961, foi de 10,3%), com inflação de 55,14% (ALMEIDA, 2010) e dívida externa de 3,5 

bilhões de dólares (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2020). Nessas circunstâncias, Goulart já 

começa a se organizar para caso o plebiscito lhe concedesse plenos poderes e chamou o economista 

Celso Furtado para elaborar seu novo plano de governo. Uma semana antes do plebiscito, em 31 
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de dezembro de 1962, o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social foi divulgado para 

a imprensa, elaborado pelo ministro extraordinário do Planejamento, Celso Furtado e por San Tiago 

Dantas, ministro da Fazenda, que assumiu em janeiro de 1963. O objetivo do Plano Trienal era o 

estabelecimento de regras e instrumentos de controle do déficit público e o combate à inflação sem 

comprometer o desenvolvimento econômico. As primeiras medidas econômicas seriam de cunho 

ortodoxo, seguidas de reformas estruturais nas áreas administrativa, bancária, fiscal e, 

principalmente, agrária (ONOFRE, 2012). 

O Plano Trienal buscava manter a inflação controlada até 10% no final de três anos, 

mantendo o crescimento do país em 7% ao ano, além de propor reformas estruturais na sociedade. 

Para reduzir a inflação, o governo planejava aumentar impostos daqueles mais abonados, 

restringindo também a emissão de moeda e baixando investimentos públicos. Outro fator 

fundamental para regularizar a balança comercial do Brasil era manter o nível de importações, 

visando ao crescimento constante, mas com o acerto da dívida externa por meio de renegociações 

(SKIDMORE, 2007). O Plano salientava que os níveis de crescimento previstos dependiam da 

entrada de capital externo. A entrada inicial de capitais e a renegociação da dívida serviriam para 

o pagamento de compromissos atrasados do país, melhorando a situação internacional brasileira 

(ALMEIDA, 2010). 

Outras medidas para o combate à inflação eram a simplificação das taxas de câmbio e o 

encerramento de subsídios para importações de trigo e petróleo, algo que poderia encarecer bens 

de consumo básicos para a população. O controle do aumento de salários, junto com o aumento de 

impostos da classe mais rica, seriam medidas impopulares para vários setores da sociedade. O fim 

dos subsídios e a simplificação do câmbio fizeram o custo de vida aumentar muito, pois alguns 

produtos básicos importados, como petróleo, encareceram e itens básicos como o trigo tiveram 

aumento significativo. Essas medidas eram, porém, demandadas pelo FMI para gerar confiança e 

permitir novos empréstimos ou renegociar a dívida (ALMEIDA, 2010).  

Na mensagem do presidente ao Congresso, em 1963, Jango deixa claro que vai continuar 

combatendo a inflação, de maneira concomitante à busca por um crescimento saudável e estável, 

sem deterioração das contas internas e externas, mas também promovendo as reformas. Seria um 

processo conjunto (ALMEIDA, 2010). A perspectiva de Goulart e sua equipe econômica com o 

Plano era, primeiro, conseguir apoio político de grupos conservadores e da opinião pública e ganhar 

a confiança dos credores internacionais. Esse início do governo presidencial de Goulart demonstrou 
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que o país estava interessado em negociar com os EUA e o FMI, estruturando a política econômica 

aos moldes desejados por eles. No viés da SV, pode-se entender que ela sofreu algumas pressões 

para o estabelecimento de medidas de interesse externo, como indicam a visita de Robert Kennedy 

e a ação dos EUA e do FMI em não ceder os créditos retidos ainda no governo Jânio. Tudo isso 

levava o cenário no Brasil a se deteriorar, deixando poucas ações para Goulart. 

Em março de 1963, San Tiago Dantas liderou missão para os EUA, visando empréstimos 

imediatos, e apresentou os resultados ainda exíguos do Plano Trienal, conforme era pedido pelo 

FMI e pela ALPRO. Essa missão era a primeira parte de seu Plano. Depois, iria renegociar a dívida 

com os credores europeus. Em uma terceira fase, pretendia-se aumentar o comércio com a URSS 

e os países da Europa Oriental. Porém isso deveria ser feito nessa ordem, uma vez que poderia ser 

mal visto pelo governo dos EUA (SKIDMORE, 2007). A missão de Dantas era reconquistar a 

confiança dos EUA, do FMI e dos credores internacionais, abalada desde 1962. Além da 

encampação das empresas estadunidenses por Brizola e o não pagamento de compensações por 

parte do governo brasileiro, ainda houve a aprovação, pelo Congresso Nacional, em setembro de 

1962, da Lei de Remessas de Lucros para o exterior (ONOFRE, 2012). A relação entre Brasil e 

EUA, naquele momento, encontrava-se bastante desgastada. 

Nessa viagem, foram acordados 398,5 milhões de dólares em empréstimo, mas apenas 84 

milhões disponibilizados prontamente. Dos 84 milhões recebidos, US$ 30 milhões ficariam retidos 

pelo Tesouro dos EUA como pagamento de um empréstimo de emergência cedido em janeiro. O 

restante dependeria do avanço do plano econômico e de medidas como a desvalorização da moeda, 

a adoção de medidas anti-inflacionárias e a solução do problema das indenizações das empresas 

expropriadas por Leonel Brizola. Essa ajuda estava condicionada à aprovação do FMI e às reformas 

sociais demandadas pela ALPRO. Na viagem aos EUA, San Tiago Dantas também se reuniu com 

David Bell, encarregado da administração da United States Agency for International Development 

(USAID), órgão vinculado ao governo dos EUA que lidava com a disponibilização de recursos via 

Aliança para o Progresso. Os empréstimos e a ajuda ao Brasil estariam condicionados por visitas 

periódicas para checar a aplicação da política econômica. A primeira delas seria feita em maio de 

1963 (ONOFRE, 2012). Dantas ainda teria que negociar outros recursos com FMI, Japão e países 

da Europa Ocidental. 

Quando retornou ao Brasil, San Tiago Dantas continuou com as medidas acordadas em 

Washington ou já previstas no Plano Trienal. Junto com a desvalorização cambial, foi enviado um 
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polêmico projeto de lei que reajustava os salários do funcionalismo público de forma restritiva. A 

proposta era de 40% de aumento, enquanto os funcionários pediam 70% (ALMEIDA, 2010). O 

FMI apoiava a ideia, posto que seria uma forma de observar se o país seguiria as linhas demandadas 

na política econômica. Antes do retorno ao país, houve a conjectura de Dantas e Roberto Campos, 

embaixador brasileiro e pessoa influente do cenário econômico, em adotar um plano econômico de 

viés nacionalista, tendo em vista todas as demandas e decepções recorrentes com o exterior 

(SKIDMORE, 2007). Segundo Ribeiro (2006, p. 200), o planejamento incluía 

 

[...] mobilizar internamente os recursos brasileiros para o desenvolvimento, 

impondo uma moratória externa como corolário desta atitude. Mas isto seria jogar 

o governo nas mãos do nacionalismo mais radical e da esquerda “negativa” de 

Brizola, uma solução que não agradava à ambos e muito diferente da que era 

esperada por Goulart quando os encarregara do acordo. 

 

Além desse receio, ambos não sabiam se o país aguentaria a penúria de declarar moratória 

e se desenvolver sozinho (ALMEIDA, 2010). Caso essa via fosse adotada, a SV, no que diz respeito 

à economia, seria preservada. Contudo a situação interna não ia bem. Mesmo com a manutenção 

da redução do crédito, a inflação cresceu 16% antes do meio do ano, quando o previsto para 1963 

inteiro era de 25% (SKIDMORE, 2007). A política salarial rígida também sucumbiu às pressões 

internas e o governo cedeu o aumento de 70% ao funcionalismo público, o que atrapalharia a 

avaliação futura do FMI (ALMEIDA, 2010). O governo brasileiro dispôs-se, em abril de 1963, a 

pagar 135 milhões de dólares pelos bens da empresa American & Foreign Power Company 

(AMFORP), dona da ITT, nacionalizada em 1962 de modo forçado. 75% deveriam ser reinvestidos 

no Brasil e os outros 25% seriam pagos em dólares (SKIDMORE, 2007). Porém o anúncio dessa 

medida por San Tiago Dantas ocorreu em péssima hora, na medida em que veio junto com as 

reivindicações por aumentos salariais.  

A pressão interna também era forte, pois em março o governo Goulart tentou aprovar uma 

reforma agrária no Congresso, entretanto sofreu oposição ferrenha da UDN e da ala à direita do 

PSD, fortalecido pelas vozes de membros da elite rural. O PTB e suas forças mais à esquerda 

argumentavam que não seria possível fazer nenhuma grande mudança estrutural enquanto se 

mantivesse a política de conciliação, tanto interna quanto externamente. Em maio de 1963, a 

missão do FMI chega ao Brasil para avaliar a política e os resultados econômicos do governo. O 

cenário interno era de disputas pela compra da AMFORP, pela política salarial e pelas possíveis 



103 

 

 

mudanças ministeriais (SKIDMORE, 2007). A grande questão era o controle da inflação, principal 

problema no curto prazo. Os europeus e os estadunidenses esperavam a aprovação do FMI para 

pensar em negociar novos empréstimos.  

A missão do FMI no Brasil saiu com péssima opinião sobre a política econômica do 

governo, o que impossibilitou a renegociação da dívida ou novos empréstimos. Além disso, em 

junho de 1963, o Plano Trienal já havia sido abandonado. Neste mesmo mês, Dantas foi afastado 

do Ministério da Fazenda e Celso Furtado também saiu do Planejamento. Para a Fazenda, Jango 

indicou Carvalho Pinto, ex-secretário da Fazenda de São Paulo no governo Jânio, ex-governador 

do estado paulista e político de centro (SKIDMORE, 2007). No entanto ele tinha pouca força para 

negociar politicamente no Congresso. Em agosto, Roberto Campos pediu exoneração de seu posto 

de embaixador nos EUA, uma vez que sentia que não conseguia mais contribuir para a política 

conciliatória (RIBEIRO, 2006). 

A ruptura da assistência acontece e a USAID resolve reter 250 milhões de dólares do 

acordo firmado com San Tiago Dantas, impossibilitando o financiamento das contas externas 

brasileiras. Dessa maneira, a ALPRO não mais negociará com o governo federal diretamente, 

apenas com governadores que consideravam alinhados aos ideais estadunidenses e fossem anti-

Jango (RIBEIRO, 2006). O governo sofre pressões internas e externas, sem conseguir fazer a 

política conciliatória, ao mesmo tempo em que não tinha êxito em agradar a esquerda e sua visão 

soberanista (SV) da economia. Como Ribeiro (2006, p. 200) afirma,  

 

O roteiro é bem conhecido: em abril e maio de 63 sucedem-se manifestações 

contra a política econômica de estabilização, que patina na luta contra a inflação 

e pelo controle orçamentário. Uma sucessão de crises políticas, oriundas do 

aparato sindicalista que se descola do controle presidencial, ameaça a própria base 

governista de sustentação e impede que Goulart dê uma sequência ao 

desdobramento das medidas do plano. Torna-se politicamente impossível uma 

condução racional de um plano de estabilização e esgota-se a capacidade do 

governo de realizar qualquer coisa nesta direção, que é abandonada como 

alternativa por Goulart.  

 

Após o fracasso da missão do FMI no Brasil, outros problemas surgiram para possíveis 

refinanciamentos externos. O primeiro foi a protelação para a compra das empresas de telefonia, 

encampadas em 1962. Após as críticas em relação à AMFORP, em abril de 1963, o governo Jango 

falou que os valores ainda não estavam decididos, cedendo às pressões da esquerda nacionalista. 

Outro fator foi a aprovação da tão polêmica da Lei de Remessas de Lucros, muito dolorida para os 
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investidores externos. O Plano Trienal de Dantas-Furtado era para conter a inflação, reduzindo, 

assim, o desajuste interno e as tensões sociais, e buscar ajuda de credores externos a fim de que o 

país conseguisse atender à pressão da balança de pagamento no curto prazo. No longo prazo, seria 

necessário aumentar e diversificar a pauta exportadora e encontrar fontes internas de trigo e 

petróleo, responsáveis por 380 milhões de dólares gastos em importações apenas em 1962 

(SKIDMORE, 2007). 

Com a frustração do Plano e seu abandono, sinalizado pela reforma ministerial de junho 

de 1963, Jango se voltou para as bases nacionalistas à esquerda de modo a avançar a pauta das 

reformas estruturais: administrativa, financeira, tributária e agrária (SKIDMORE, 2007). Esta 

última era a mais polêmica, posto que havia apoio entre centristas, entretanto Jango não tentou 

aproximar-se deles, o que deu munição para as alas mais conservadoras, além de acabar com a 

aliança PSD-PTB no Congresso, levando a ala mais à direita do PSD para próximo da UDN. 

Enquanto isso, Jango precisava se alinhar à esquerda mais extrema para aprovar suas reformas no 

Congresso. 

Em uma sequência de mudanças no Ministério da Fazenda, ainda sem se aproximar 

totalmente de uma política soberanista (SV), o governo tentou, em vão, manter o que pôde do Plano 

Trienal. Decidiu que os bancos privados poderiam comprar títulos do Tesouro, vendidos pelo 

Banco do Brasil, ultrapassando os limites de crédito autorizados pelo governo. Era uma maneira 

de controlar o fluxo de crédito, além de acorrer ao déficit. O que seria feito é que uma parte das 

economias privadas seriam seguradas, podendo ajudar em projetos desenvolvimentistas e dar o 

controle dos investimentos para o governo por intermédio do sistema monetário, mais eficaz que o 

sistema de recolhimento tributário. Contudo os banqueiros privados foram contra tal mudança e 

houve sua revogação. O ministro da Fazenda, Carvalho Pinto, também tentou negociar com o FMI 

e os EUA, adiando dívidas que deveriam ser pagas no final de 1963 para 1964, sem data marcada, 

no entanto também sem nenhum tipo de condição de o Brasil pagar o valor de 1 bilhão e 928 

milhões de dólares devidos (SKIDMORE, 2007). 

Com o fim de 1963 e a virada para 1964, Jango e seu ministério tentam adotar políticas 

diferentes das anteriores, pois entendiam que a ajuda externa não viria e a ortodoxia não 

funcionaria. Com essa nova perspectiva sobre a política de estabilização, apoiado pela esquerda 

nacionalista, os “objetivos da política econômica passam a ser mais de convivência com a inflação 

do que de contê-la abruptamente” (ALMEIDA, 2010, p. 157). Havia ainda a necessidade de 
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ampliação de receita, que seria feita pelo combate à sonegação e pela modernização da cobrança 

do imposto. Descrente de que conseguiria os créditos externos, muito em conta de todas as 

negativas e a mudança de rumos, Jango regulamenta a Lei de Remessas de Lucros (ALMEIDA, 

2010). O governo tentou, do mesmo modo, marcar conversações com credores europeus e buscar 

diálogo com o FMI, que aconteceriam em março de 1964 (SKIDMORE, 2007), porém a mudança 

de condução da política econômica e a não adoção das condicionalidades davam a quase certeza 

de que nada se obteria dessas negociações.  

Em seu discurso de Ano Novo, Jango manteve sua posição de buscar as reformas e 

insinuar que a situação econômica era desastrosa por causa de políticos que não queriam aceitar as 

mudanças, além da espoliação do capital estrangeiro, aproximando-se cada vez mais da esquerda 

nacionalista. Essa aproximação potencializou a ruptura de Goulart com a política conciliatória 

interna e externa. Na visão desses grupos, essa política não levaria a lugar nenhum e apenas com 

uma atitude marcante, buscando o apoio das forças populares contra aqueles que roubavam o 

Brasil, seria possível fazer o país prosperar e se tornar, de fato, independente (SKIDMORE, 2007). 

A fase final do governo Goulart, marcada por diversas turbulências que não cabem ao escopo deste 

trabalho, começa no início de 1964, chegando ao seu ápice no dia 13 de março. No Rio de Janeiro, 

ao lado de figuras conhecidas do nacionalismo e da esquerda, ele governaria por decretos, sem a 

necessidade de interação com o Congresso Nacional. Dessa maneira, também não ouviria as 

recomendações feitas externamente para a condução econômica do país. 

No comício da Central, Jango assina dois decretos de cunho nacionalista. O primeiro 

nacionalizava todas as refinarias de petróleo no Brasil, mesmo que pertencessem a nacionais. O 

segundo era o SUPRA, por meio do qual se permitia a desapropriação de todas as propriedades de 

mais de 100 hectares localizadas em uma faixa de 10 km à margem de rodovias ou ferrovias e as 

terras de mais de 30 hectares, quando situadas nas zonas que constituíssem bacias de irrigação dos 

açudes públicos federais. No mesmo discurso, invocou a memória de Vargas e sua luta contra o 

estrangeiro, falou da reforma agrária, da promulgação de futuros decretos (controle de aluguéis) e 

do envio de projetos de leis para o Congresso (reforma tributária e voto para analfabetos e para os 

praças27). Também fez uma defesa da liberdade dos trabalhadores, argumentando que nada daquilo 

                                                           
27 Segundo a Constituição de 1946, no artigo 132: não podiam alistar-se eleitores as praças de pré, salvo os 

aspirantes a oficial, os suboficiais, os subtenentes, os sargentos e os alunos das escolas militares de ensino 

superior (BRASIL, 1946). 



106 

 

 

era comunismo, como alguns acusavam, e demonstrou confiança no apoio das forças armadas à 

garantia da ordem constitucional (SKIDMORE, 2007).  

Esse teria sido apenas um dos grandes comícios junto ao povo, marcando a guinada à 

esquerda de Jango. Em cada um deles, mais decretos seriam assinados, garantindo a mudança da 

estrutura interna brasileira, independentemente do Congresso e de interesses externos. Em sua 

mensagem ao Congresso Nacional no dia 15 de março, Jango deixou claro que pretendia fazer 

diversas reformas estruturais e prometeu que os investimentos públicos continuariam, uma vez que 

os compromissos externos seriam renegociados com sucesso, sem necessidade de adotar políticas 

restritivas (SKIDMORE, 2007). Ele ainda afirmou que, mesmo em vista as negociações com os 

credores, a soberania seria resguardada e o desenvolvimento não sofreria qualquer tipo de barreira 

(ALMEIDA, 2010). 

O resultado dessa postura é bem conhecido na historiografia. Goulart sofreu um golpe 

civil-militar e as forças de esquerda e as nacionalistas foram desbaratadas. A política dos EUA para 

a América Latina e as relações com o Brasil estavam no seu nível mais baixo desde a morte de 

John Kennedy, no final de 1963. Com Lyndon Johnson, a postura dos EUA era mais favorável aos 

regimes autoritários, contanto que fossem contrários aos ideais de esquerda e ao nacionalismo. O 

golpe foi dado e o governo estadunidense reconheceu o novo governo brasileiro ainda no dia 2 de 

abril. A postura com o novo governo também mudou diferencialmente. Durante todo o turbulento 

mandato de Goulart, só foram liberados 25 milhões de dólares de empréstimos, incluindo os que 

se obtiveram com o FMI, enquanto que nos primeiros quatro anos da ditadura esse valor chegou a 

475 milhões de dólares (ALMEIDA, 2010).  

O reconhecimento legal do novo governo militar, referendado por visitas de líderes 

políticos estrangeiros ao Brasil, deu a legitimidade internacional necessária para o novo regime 

(DANESE, 2017). Isso corrobora com a noção de que, apesar de ilegal, o golpe se desenvolveu de 

forma soberana, tanto no sentido Vatteliano quanto no sentido internacional legal. Em relação ao 

primeiro, quem comandou as ações foram forças internas contrárias, ainda que com apoio indireto, 

e elas próprias foram as elaboradoras do novo programa de governo, interno e externo. No quesito 

da SIL, em momento algum esse caráter foi questionado durante o processo do golpe, pois houve 

a espera dos governos exteriores em reconhecer o novo mandatário brasileiro, sem julgamento de 

valores e respeitando decisão feita internamente.  
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A grande exceção foi o governo venezuelano rompendo laços com o Brasil, posto que não 

reconheciam o novo regime militar instituído pela força, baseando-se na Doutrina Tobar28. Outro 

ponto dissonante foi o rompimento por parte do governo brasileiro das relações diplomáticas com 

Cuba, acusando o país de acobertar atividades de propaganda. Ou seja, foi uma decisão tomada por 

parte do governo militar brasileiro. Ainda assim, o Brasil continuou suas negociações com a URSS 

e o bloco socialista, sem maiores problemas sobre o reconhecimento, inclusive com uma visita do 

então ministro do Planejamento Roberto Campos em 1965 (GARCIA, 2018). A capacidade de agir 

na arena internacional para assinar e participar de acordos não foi questionada.  

Depois do estudo desses dois casos, é possível tirar algumas conclusões sobre o que foi 

apresentado. Ao longo de ambas as situações, os governos de JK e Jango começaram com linhas 

políticas mais próximas aos EUA e ao FMI, com o intuito de atrair investimentos e manter a 

sustentabilidade de seu plano de desenvolvimento. Caso partissem de um ponto inicial diferente, 

com posições políticas abertamente nacionalistas na economia e sem desejar o interesse do capital 

externo, poderia ser argumentado que sua SV estivesse comprometida. Porém, como foi o 

planejamento decidido internamente, não é possível fazer tal afirmação. Com o decorrer de ambos 

os governos, diversas tratativas com os EUA e, concomitantemente, com o FMI foram feitas sem 

grandes sucessos. Apesar do interesse dos governos, os dois tinham uma base interna que não 

aceitaria certas imposições feitas, como foi demonstrado. Portanto, apesar de ter interesse genuíno 

e muitas vezes quase obrigatório de negociar, foram impostos limites para a intromissão dos 

credores internacionais na política econômica, demarcando-se onde era território exclusivo de 

decisões internas.  

Apesar de resultados muito diferentes, ambos os governos chegaram ao seu fim com uma 

postura muito mais confrontadora e, ao mesmo tempo, reafirmando que não iriam adotar políticas 

diferentes daquelas a que se propuseram. Caso os empréstimos do FMI fossem feitos, deveriam ser 

sem a imposição de condicionalidades. Nesse sentido, é possível afirmar que, apesar de pressões 

externas para adotar políticas contracionistas e ortodoxas, tanto JK quanto Jango mantiveram-se 

irredutíveis. Sobre isso, no entanto, não se entra no mérito se isso era correto ou não, ainda mais 

pelo fato de o Brasil ser signatário da criação do Fundo, o que, na perspectiva da SV, o governo é 

                                                           
28 Segundo Rezek (2011), a Doutrina Tobar seria a recusa por parte dos demais governos latino-americanos 

em reconhecer regimes impostos pela força ou que resultassem de revoluções. Eles só poderiam ser 

reconhecidos caso fosse demonstrado que contavam com o apoio popular. 
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o decisor final das políticas adotadas pelo Estado. Seja por princípio ou como uma bravata 

nacionalista, isso não vem ao caso. O que se pode dizer é que, no sentido Vatteliano e no caso 

específico da política econômica, os dois governos mantiveram a decisão final dentro do país. 

Observando a perspectiva da SV, a face política e de relações de poder entre os Estados, 

é passível de ser argumentado que, em certa ocasião, ela foi tolhida. Não foram necessárias 

intervenções diretas, muito menos ameaças coercitivas, mas a utilização de fundos emergenciais 

com condicionalidades. Deve-se entender, como foi discorrido, que tais recursos eram empréstimos 

feitos para países sem muitas opções. Essa falta de alternativas se dava pela ausência de credores 

com volume suficiente que não fossem dos EUA. Apesar da reconstrução japonesa e europeia, 

ainda estavam muito aquém da capacidade econômica estadunidense. Tampouco a URSS, mesmo 

com o interesse brasileiro, tinha fundos suficientes para financiar um ambicioso projeto 

desenvolvimentista no exterior. Outro problema era a necessidade de pré-aprovação dos EUA e do 

FMI para que empréstimos fossem concedidos.  
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5 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa realizada foi dividida em três partes fundamentais, tanto em termos de 

conteúdo como no que se refere à própria organização. O primeiro capítulo apresentou o fundo 

teórico, as discussões prévias sobre a questão da soberania, sua relação com o Estado moderno e 

algumas críticas, por exemplo: como o conceito é usado para os Estados se defenderem de 

acusações de violações de direitos humanos (KRASNER, 1999, 2001a, 2001b, 2001c); a falta de 

funcionalidade da soberania no mundo atual (ESPÓSITO, 2010; KOSKENNIEMI, 2010); a 

defasagem do conceito causada pela globalização (JACKSON, 2004; MIRANDA, 2004); a 

disparidade de recursos entre os Estados (CLARK, 1989; ESPÓSITO, 2010; INAYATULLAH, 

1996; INAYATULLAH; BLANEY, 1995; JACKSON, 2004; WANG, 2003; ); a ideia de soberania 

como absoluta nunca ser concretizada (KRASNER, 1999; JACKSON, 2003); a soberania 

vinculada ao território (BIERSTEKER; WEBER, 1996); e a relação do conceito com o Estado 

enquanto uma construção histórica e fortalecida pelo Direito Internacional (CASTRO, 2016; 

MELLO, 2000).  

Depois da apresentação dessas críticas, no final do capítulo um, foi introduzido o 

instrumentário teórico usado na análise própria formulada por este trabalho. Entendendo as 

limitações dos conceitos de soberania apresentados por Krasner (1999), optou-se por utilizar 

apenas uma delas, a Soberania Vatteliana, pelas razões de ser o melhor conceito desenvolvido pelo 

seu formulador e possuir exemplos no próprio livro Sovereignty (KRASNER, 1999). Por razões já 

discutidas, mas que devem ser revistas, os conceitos de Soberania de Interdependência, Soberania 

Doméstica e Soberania Internacional Legal não foram usados na análise proposta por esta pesquisa. 

As duas primeiras pela pouca elaboração original de Krasner. Logo, não era a intenção aqui 

desenvolver as definições com exemplos ou novos debates teóricos. Esta lacuna permite que novas 

pesquisas sejam feitas para testar os conceitos.  

Sobre a não utilização do conceito de Soberania Internacional Legal, vale destacar que, 

nesse sentido, soberania refere-se ao reconhecimento legal de um Estado ou de um governo. O 

primeiro é algo quase garantido após ser feito pela primeira vez. No caso do Brasil, isso aconteceu 

ainda no início do século XIX. Portanto não faria sentido o utilizar, pois em momento algum a 

integridade do Estado brasileiro foi posta à prova no marco temporal selecionado. No que tange ao 

reconhecimento de governo, trata-se de fato mais relevante em períodos de crise, no qual outros 
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governos podem ou não reconhecer a legitimidade da liderança de um país. Novamente, mesmo 

com todos os problemas enfatizados nos capítulos dois e três sobre as turbulências internas, não 

houve questionamento externo sobre a legitimidade, e as transições democráticas e a ruptura de 64 

foram prontamente reconhecidas, exceto o caso pontual do governo venezuelano.  

Ainda comentando sobre a Soberania Internacional Legal, sua utilização poderia ser 

interessante para comentar momentos de ruptura interna, como a Proclamação da República (1889), 

a chegada de Getúlio Vargas ao poder (1930), a instauração do Estado Novo (1937) ou o golpe 

militar (1964). Seriam todos episódios válidos para se verificar a questão de reconhecimento de 

governo e se a Soberania Internacional Legal foi respeitada ou sofreu algum tipo de pressão. A 

escolha neste trabalho, porém, não foi de nenhum desses momentos, o que não impede que novas 

pesquisas utilizem esse conceito para analisar a História do Brasil. 

No segundo capítulo, foi importante fazer a contextualização do marco temporal 

selecionado (1945-1964). De forma geral, ainda que resumida, demonstrou-se qual era o 

posicionamento brasileiro no ambiente externo, sua relação com os EUA e como os governos 

brasileiros agiram. Foi possível notar algo em comum entre todos eles. Dutra, Vargas, Kubitschek, 

Quadros e Goulart começaram suas administrações buscando aproximar-se do governo 

estadunidense, com políticas conciliatórias e que, muitas vezes, ameaçavam a integridade da 

Soberania Vatteliana, ou seja, a autonomia política interna. A tentativa era de mostrar-se próximo 

aos EUA e, concomitantemente, ao FMI, órgão internacional criado ao final da Segunda Guerra 

Mundial e muito próximo à potência americana. No desenrolar dos governos daqueles que tiveram 

alguma longevidade, no entanto, eles acabaram desiludindo-se com os constantes pedidos de 

mudança e reforma dos EUA e do FMI. Optou-se por manter a autonomia na política interna, sem 

a contínua cessão, muitas vezes com custos elevados. 

Para a melhor compreensão no segundo capítulo, foi importante focar apenas em alguns 

momentos. Por opção de pesquisa e para ter uma comparação mais justa, o foco deu-se no âmbito 

da política econômica e nas mudanças que sofreram durante os mandatos presidenciais, como as 

tentativas de diálogos com o FMI e os EUA, muitas, infrutíferas. Seria uma tarefa exagerada 

colocar todos os possíveis episódios de pressões externas nos mais diversos ramos da política 

interna. Por essa razão, a fim de ter maior foco e um prosseguimento lógico para o terceiro capítulo, 

o delineamento foi optar, majoritariamente, por questões de política econômica.  
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Para encerrar este trabalho, foi feita a prova do instrumental teórico (SV) em exemplos 

históricos: a ruptura de JK com o FMI e a contenda entre Goulart e o mesmo órgão, para testar a 

hipótese proposta na introdução. Nela, foi sugerido que após ingerência ou pressões externas, 

podendo afetar a SV, o discurso dos governantes acabou voltando-se para um viés mais nacionalista 

e em busca de autonomia. Nesse caso, os governantes foram Juscelino Kubitschek e João Goulart. 

O primeiro no ano de 1959 e Jango em 1964, ambos em tensões com o FMI. 

Dando um foco maior para a questão econômica, há indícios de que a hipótese é verdadeira 

nas condições apresentadas. Ambos se propuseram, inicialmente, a aproximar-se dos EUA e do 

FMI, em busca de recursos necessários para seu planejamento de desenvolvimento. A passagem 

de tempo, contudo, mostrou, por meio de ações e discursos, tanto Juscelino quanto Goulart 

distanciando-se dos EUA e do FMI, especialmente pelas constantes mudanças exigidas, as quais 

seguiam um modelo único para quaisquer que fossem as situações. Entendendo que a última 

instância decisória interna é o governo nacional, JK e Jango optaram por não mais ceder e reafirmar 

sua autonomia. Esse movimento pode ser entendido como a reafirmação da Soberania Vatteliana, 

apesar da desigualdade material entre Brasil e EUA e do desenrolar dos fatos. 

A escolha dos exemplos no terceiro capítulo deu-se pelas suas semelhanças e possibilidade 

de comparação, pois a atitude governamental foi semelhante, envolviam os mesmos atores 

(governo brasileiro, governo estadunidense e FMI) e tiveram desfechos semelhantes nas relações. 

Muito embora os casos tenham alguns pontos diferentes, os elementos apontam indícios suficientes 

que tornem uma comparação plausível. Diante disso, a proposta geral deste trabalho foi cumprida, 

na medida em que houve análise histórica fundamentada, mas sem anacronismos, além de gerar 

contribuição para o arcabouço teórico apresentado no início do trabalho. Apesar de algumas 

lacunas, a pesquisa conseguiu trabalhar o que propôs. Para responder outros problemas, é 

necessário o desenvolvimento de outros trabalhos ou mesmo o aprofundamento deste. 
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