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Clodoaldo Bueno 



Prefácio

Mesmo razoavelmente bem estudado, o papel que os Estados 
Unidos desempenharam na crise interna do Brasil, nos idos de 
março-abril de 1964 e no período imediatamente posterior, ainda 
desperta o interesse dos analistas das relações internacionais, mercê, 
nomeadamente, da liberação de documentos guardados em arqui-
vos oficiais norte-americanos. Fernando Santomauro, apesar e por 
causa disso, conseguiu elaborar com cuidado, profusão de detalhes e 
originalidade, um texto situado a cavaleiro da História e da Ciência 
Política, tendo por base sua tese de doutorado, agora liberada dos 
aspectos estritamente acadêmicos e enriquecido com novas achegas. 
Redigido em linguagem clara e escorreita, destina-se não somente 
ao leitor especializado, mas também a todos os que se interessam 
pela história nacional, de modo especial o referente ao caráter e 
significado do acompanhamento levado a efeito pela Casa Branca 
e o Departamento de Estado do que se passava no Brasil, visto em 
Washington como o país chave da América do Sul. O esforço de San-
tomauro resultou em trabalho embasado, em sua maior parte, em 
sólida documentação gerada pelas autoridades daquele país, a partir 
da qual ele demonstra a estrutura e funcionamento da USIA (United 
States Information Agency), criada em 1953 por Eisenhower. O es-
forço desta, não mensurável, pode ser considerado bem sucedido em 
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suas atividades de propaganda no âmbito da Guerra Fria. A agência 
foi um instrumento a mais da política externa dos Estados Unidos e 
trabalhou em consonância com outros atores e componentes do seu 
soft power, cujas ações eram facilitadas pelo fascínio que despertava 
em outros povos o american way of life. 

Ao fazer o histórico da USIA, Santomauro analisa e esclarece que 
os EUA desenvolviam atividades dessa natureza desde a Primeira 
Guerra Mundial, da qual foram partícipes no teatro de operações a 
partir de 1917, para em seguida demonstrar a estrutura e teia organi-
zacional da agência no Brasil, os resultados da sua ação no período de 
1953 a 1964, bem como seus meios e modos utilizados para acompa-
nhar e ao mesmo tempo influenciar a opinião pública brasileira. Ao 
enfatizar o relativo ao advento do regime militar, contextualizando-
-o na visão dos norte-americanos então preocupados com o quadro 
mundial de tensão entre os dois pólos de poder, fica explicitada a 
disposição do Presidente Lyndon Johnson de ir até onde fosse ne-
cessário com vistas a impedir o surgimento de uma “nova Cuba” no 
continente. A Casa Branca acompanhou minuciosamente o desen-
rolar dos acontecimentos, mas descartando, já no início do levante 
militar, o desembarque de forças e apoio aberto aos revolucionários 
na avaliação de que se reverteriam em fortalecimento de João Gou-
lart. Para os norte-americanos e atores brasileiros, como Juscelino 
Kubitschek, Goulart estava entregando o país aos comunistas. As 
notícias que foram apresentadas no Brasil e nos principais cinemas 
do continente, logo após o desfecho do movimento de 1964, foram 
produzidas pela USIA. Esses documentários só foram encontrados 
cinqüenta anos após os eventos no National Archives Administra-
tion (NARA) norte-americano.

A partir da década de 1970 a USIA perdeu relevância junto à 
Casa Branca. A partir de então suas ações passaram a ser direcio-
nadas para as lideranças políticas, as do mundo cultural, da mídia e 
das universidades, realçando, mormente, acadêmicos de tendências 
próprias da social-democracia. O caráter da agência estava distante 
daquele da década de 1960; seguiu um novo compasso, adaptado 
ao fim da bipolaridade e ao fim do risco pelo qual passara o Brasil.. 
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A atenção norte-americana voltava-se para outras áreas do planeta. 
Clinton encerrou as atividades da USIA em 1999. A fim de se evitar 
simplificações, é oportuno registrar a observação de Santomauro de 
que os presidentes democratas e republicanos agiram da mesma for-
ma em relação às atividades e funcionamento da agência. O autor nos 
lembra, em momento apropriado, que ela não foi a única do mundo a 
ter sucesso; os soviéticos dispunham, também, de eficiente aparelho 
para a mesma finalidade, focado, notadamente, na denúncia do que 
eles consideravam os males do capitalismo. Os órgãos de propagan-
da travaram verdadeira batalha ideológica em nível mundial. 

Cabe finalmente realçar o equilíbrio do jovem autor ao elabo-
rar sua narrativa, alicerçada também em arquivos brasileiros e em 
entrevistas com ex-diretores da USIA. Rica bibliografia e ilustra-
ções completam as qualidades de uma obra relevante, cuja leitura 
torna-se necessária para os interessados em ampliar a composição do 
quadro das relações Brasil-Estados Unidos na segunda metade do 
século XX, justamente no período de enrijecimento da bipolaridade 
do poder mundial.

Clodoaldo Bueno
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[out of a]decent respect to the opinions of mankind,... 
[we urge that] facts be submitted to a candid world,... 
[and appeal to the Supreme Judge of ] the world for the 
rectitude of our intentions

Declaração da Independência dos Estados 
Unidos, 04 jul. 1776 (Documento 37)1

Public sentiment is everything.
With public sentiment on its side, everything succeds;
with public sentiment against it, nothing succeeds

Abraham Lincoln, em debate com Stephen 
Douglas, em 21 ago. 18582

A man can be forced to carry a gun, but until he accepts 
an idea,
his masters cannot be sure that he will use it in the direc-
tion they wish

Dwight D. Eisenhower, discurso de abertura 
da “Crusade for Freedom”, 11 nov. 19523

 1 Documento 37.
 2 Idem.
 3 Documento 39.
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