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2  
A usiA no brAsil de 1953 A 1964

É indispensável que os USIS sejam impondera-
dos para não terem mais uma posição passiva, 
defensiva no Brasil, assumindo a ofensiva da 
propaganda. É urgente, o objetivo principal deve 
ser colocar a opinião pública brasileira de volta 
para onde estava quando clamava por assumir a 
aliança com os EUA durante a Segunda Guerra 
Mundial. Quando isto for atingido, os objetivos 
dos USIS poderão ser cumpridos e as metas da 
política dos EUA, facilitadas.1

William A. Wieland – Public Affairs Officer 
no Brasil, em relatório interno ao embaixador 

americano no Rio de Janeiro, em abril de 1953, 
três meses antes da criação da USIA. 

No pós-2a Guerra, a estratégia da política externa americana no 
Brasil pretendia resgatar o alinhamento entre os países logrado du-
rante a batalha. Para os americanos, no contexto de Guerra Fria que 
se formava, o Brasil era visto como ponto chave da América Latina e, 
por isso, os novos órgãos de informação que se formavam durante o 

 1 Documento 64: “1954-55 IIA Prospectus for Brazil/April 1953”.
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180  FERNANDO SANTOMAURO

governo Truman (como o IIA) tinham especial atenção ao país. Hai-
nes (1989, p.162) deixava clara a posição do governo americano no 
pós-guerra, que se estendia pelos anos 1950: “Por causa da impor-
tância estratégica do Brasil e de sua posição dominante na América 
Latina, ele tornou-se um ponto focal para os programas culturais e 
de informação dos EUA”.

Desde o governo Truman, a proposta de ação no Brasil visava 
expandir a cooperação econômica2 em conjunto com as atividades 
de informação, principalmente por meio dos grandes meios de co-
municação de massa, como o rádio, os jornais e revistas, a televisão 
e os filmes (Haines, 1989, p.190). Aproveitando a estrutura física 
já consolidada no Brasil, crescente desde a década de 1930, com 
os centros binacionais espalhados pelo país, também foi intensa a 
promoção do inglês, além da produção de materiais gráficos para 
setores como sindicatos, igrejas, universidades e associações, da 
distribuição de livros para as bibliotecas e a realização de palestras, 
exposições e feiras.

Com a eleição de Eisenhower, a aproximação pessoal desejada 
por Rockefeller no final de 1952 não foi concretizada como espera-
do. Com o suicídio de Vargas em agosto de 1954, a imagem america-
na sofreu graves danos na opinião pública brasileira. 

Para o primeiro diretor da USIA, Theodore Streitbert, a luta era 
desigual na América Latina, já que a forte presença comunista mina-
va a reputação americana na região. Para ele, com a morte de Vargas, 
a manipulação do conteúdo da carta-testamento do Presidente bra-
sileiro incentivada pelos comunistas colocava os EUA como vilão. 
Por isso se explicavam as depredações dos USIS e escritórios do 
governo americano em cidades brasileiras: 

Os comunistas nunca perdem a oportunidade de aproveitar 
das situações. O suicídio do Presidente Vargas, por exemplo, foi 
utilizado amplamente para criar hostilidade com relação aos EUA. 

 2 Mais sobre a cooperação econômica, técnica e informacional no Brasil em OS-
GOOD (1968, p.145).
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[...] Eles aproveitaram a carta suicida e agora já estão chamando de 
Magna Carta do Brasil, destacando as referências ao “capital estran-
geiro”, sendo que o capital estrangeiro no Brasil é capital do EUA. 
As manifestações após a morte do Presidente Vargas foram dirigidas 
pelos comunistas contra os Estados Unidos. Manifestantes invadi-
ram o consulado em Porto Alegre, jogaram móveis e luminárias para 
fora da janela, quebraram todos os tipos de coisas. [...] É impossível 
equiparar os 60 mil comunistas no Brasil, os 40 mil no Chile, os 15 
mil no Uruguai, os 20 mil na Venezuela, etc., [...] a maioria deles 
ilegal, mas muito ativos.3

A notícia da morte de Vargas também atingiu o USIS de Belo Ho-
rizonte, logo após a notícia do suicídio ser veiculada, no mesmo dia 
24 de agosto de 1954. Portas e janelas foram quebradas, mesas das 
bibliotecas foram viradas, com livros e equipamentos destruídos.4 
As depredações aos USIS continuaram no Brasil durante a década de 
1950. Em julho de 1958, logo após a visita do vice-Presidente Nixon 
à América Latina,5 o Centro Binacional de Fortaleza foi danificado 
por protestos de pichadores, que escreveram palavras contra os EUA 
nas paredes do prédio e jogaram as latas de tintas, quebrando as suas 
vidraças.6 

Como vice-Presidente de Eisenhower, Nixon foi um dos emissá-
rios mais dedicados ao bom reestabelecimento da imagem americana 
na região. Seguindo orientações de Nelson Rockefeller, então asses-
sor especial na Casa Branca, Nixon esteve presente no Brasil logo 
após a posse de Juscelino Kubitschek, em fevereiro de 1956. 

No relatório interno “pessoal e confidencial” de Rockefeller7 que 
seria enviado a Eisenhower (após a eleição de JK, em dezembro de 

 3 Documento 45.
 4 Documento 65. 
 5 O Documento 66 mostra pesquisas de opinião pública da USIA sobre as visitas 

de Nixon a Buenos Aires, Caracas e Lima na mesma ocasião. 
 6 Documento 65.
 7 Documento 67. Apesar de haver escrito o relatório, não foi necessário enviar a 

carta para convencer o Presidente da mensagem. A carta estava riscada a lápis, 
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1955), Juscelino era descrito como um aliado importante dos EUA, 
pela sua amizade com Nelson, pela sua inclinação para a abertura do 
mercado brasileiro para o desenvolvimento econômico e principal-
mente pelo seu anticomunismo declarado: “O Presidente eleito do 
Brasil Juscelino Kubitschek, passou a ser o meu amigo. ... Sob sua 
liderança, parece-me que há uma grande oportunidade para que as 
relações entre Brasil e EUA sejam muito mais próximas como há 
muito tempo não são”.8 

Com a mesma orientação que havia dado em relação a Vargas, 
Nelson Rockefeller indicava a Eisenhower que o contato pessoal era 
fundamental com os brasileiros, para que se desenvolvesse uma boa 
relação entre os países: 

[...] Como muito brasileiros, ele é altamente personalista em seus 
sentimentos e por causa disso, estou tomando a liberdade de escre-
ver esta nota para fazer uma sugestão relacionada à sua posse, que 
está próxima.... Eu tenho a sensação que, com base no grande suces-
so de suas turnês de boa “vizinhança”9 anteriores, seria possível que 
o vice-Presidente Nixon chefiasse a delegação da posse de Kubits-
chek no próximo mês, onde ele seria muito bem recebido no Brasil e 
ajudaria enormemente a começar de maneira forte o seu mandato.10 

Desde sua campanha, Kubitschek era visto pela Casa Branca 
como garantia de bons negócios e de luta contra o comunismo no 
país “ponto focal” da América Latina. Em relatório interno da Casa 
Branca de outubro de 1955, Rockefeller descrevia o plano de metas, 
a aproximação com os EUA e o anticomunismo de Juscelino: 

Kubitschek mencionou seus planos de promover um grande 
desenvolvimento da economia brasileira... ele disse que os EUA era 

com a seguinte frase, escrita à mão (possivelmente pelo próprio Rockefeller): 
“Not sent: VP is going to Brazil”.

 8 Documento 67.
 9 “goodwill tours”.
 10 Documento 67.

Figura 31 – Em 1956 Nixon visita a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta 
Redonda, um dos produtos da boa relação entre os países durante a 2a Guerra 
que o Vice-presidente americano tinha vindo resgatar com JK.
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Figura 31 – Em 1956 Nixon visita a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta 
Redonda, um dos produtos da boa relação entre os países durante a 2a Guerra 
que o Vice-presidente americano tinha vindo resgatar com JK.

o único país que poderia auxiliá-lo a aprofundar seus planos eco-
nômicos... Dunn teve uma impressão muito favorável do estilo de 
Kubitschek, sua autoconfiança e vitalidade. Kubitschek relatou que 
ele não era comunista e que não permitiria que comunistas fossem 
ativos no seu governo.11

O Brasil de Juscelino, em sua acelerada expansão econômica, 
era um ótimo exemplo de aprofundamento das boas relações de 
amizade, cooperação econômica (e informacional) com os EUA 
(Bandeira, 1973, p.306).12 Isso também se refletia na mudança dos 
hábitos brasileiros, que durante esses anos incorporaram ao Brasil 
moderno de JK alguns costumes americanos. Segundo Bandeira 

 11 Documento 67.
 12 O autor descreve a negociação de Dulles com JK, em 1956, para estabelecer 

a cooperação e troca de informações entre os países, visando o combate ao 
comunismo.
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(ibidem, p.316), isso podia ser visto na nova linguagem direta dos 
jornais, no uso da publicidade, na incorporação dos eletrodomés-
ticos nas casas, nos supermercados e no tipo de entretenimento do 
brasileiro das grandes cidades. 

Um relatório interno da USIA e do Departamento de Estado so-
bre as Brazilian attitudes, em 195513, enviada à Casa Branca, mostra-
va que o país passava por um período de profundas mudanças sociais 
e econômicas na segunda metade do século XX, tal qual os EUA 
haviam passado na última metade do século XIX. Com isso, novos 
grupos emergentes, como industriais, classe média e trabalhadores 
tinham um papel fundamental nos próximos anos.

Segundo o mesmo relatório, o principal tema de interesse nacio-
nal brasileiro era o desenvolvimento econômico, muito mais do que 
os temas internacionais como a Guerra Fria. Com base em pesquisas 
qualitativas e quantitativas feitas na primeira metade da década de 
1950, o relatório ainda apresentava o Brasil como uma potência em 
expansão que ainda não tinha capacidade de assumir compromissos 
externos, pois para a maioria da população (e governo) eram muito 
mais relevantes os problemas sociais e econômicos nacionais. 

É esse o contexto em que o Brasil dos anos 1950 posicionava-
-se diante dos EUA. As diversas ações implementadas pela USIA 
de Eisenhower, durante os anos 1960, eram sempre relacionadas a 
informações que divulgassem a cooperação para o desenvolvimento 
econômico entre os dois países ou os EUA como modelo de demo-
cracia que aliava desenvolvimento e liberdade. 

A visita do próprio Eisenhower ao Brasil em 1960, com imensa 
comoção popular no Rio de Janeiro, coroava as boas relações dos 
dois países durante o governo Juscelino. A Figura a seguir, capa de 
um material do programa People-to-People, mostrava como que, 
também para a USIA de Ike, o Brasil era exemplo de país amigo 
dos EUA. 

 13 Documento 63.
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Figura 32 – Visita de Eisenhower ao Brasil em 1960, usada como ilustração de 

material da USIA sobre a amizade com outros povos e o comitê de cartas do 

People-to-People.

O contexto favorável das relações entre os países começaria a mu-
dar junto com a mudança de década. A revolução cubana em 1959 
e as eleições de JFK e Jânio/Jango no final de 1960 mudaram com-
pletamente o panorama anterior. Com os novos governos a partir de 
janeiro de 1961, as percepções em relação ao outro e as estratégias de 
informação da USIA no Brasil também mudaram.
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Como visto, à medida que as crises políticas com Cuba se apro-
fundaram nos primeiros anos da década de 1960, garantir uma opi-
nião pública favorável no Brasil era fundamental para que os EUA 
contivessem o crescimento do comunismo em seu “hemisfério”. 
Para isso, o governo Kennedy deu especial atenção a grupos priori-
tários no país, principalmente estudantes e trabalhadores.

Este terceiro capítulo pretende mostrar os principais eixos de 
ação da USIA no Brasil durante os governos Eisenhower e Ken-
nedy/Johnson até o final do governo João Goulart, fim esse pro-
vocado pelo Golpe Militar em 1o de abril de 1964. São abordadas 
as pesquisas, a estrutura física no País, a relação com a mídia e dife-
rentes setores da sociedade brasileira e a estratégia de divulgação do 
Golpe feita pela USIA, na ocasião.

3.1 O Departamento de Pesquisa da USIA e o 
mapeamento da opinião pública

Depois da criação da USIA em 1953, os Departamentos relati-
vos à informação e a política externa anteriormente existentes em 
diversas agências do governo fundiram-se na nova agência. Esse foi 
o caso do Departamento de Pesquisa, um dos mais fundamentais 
Departamentos da USIA, responsável por alimentar a agência (e o 
Presidente americano) de informação atualizada sobre os principais 
temas de interesse relacionados à opinião pública internacional, da 
mídia e das atividades dos postos locais.14 

O antigo Office of Evaluation, anteriormente ligado ao IIA e que 
pesquisava os temas relativos às políticas de informação, foi fundido 
com as organizações responsáveis especificamente pelas pesquisas 
relacionadas aos serviços de mídia no exterior (como as do Voice of 
America, que chegou a ter uma equipe com 150 pessoas) e com as 
funções do Coordinator of Psychological Intelligence, responsável 
pelas análises do setor de inteligência. Da fusão desses três serviços 

 14 Documento 70.
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nasce no seio da USIA o Office of Research and Evaluation (em 
1953), transformado em Office of Research and Intelligence (em 
abril de 1954).15

Em 1959, uma proposta interna de mudança de concepção nas 
atividades de pesquisa da USIA (que deveria deixar de pesquisar 
temas relativos ao comunismo para se dedicar à informação mais 
ampla e qualificada dos países) mudou novamente o nome do De-
partamento para Office of Research and Analysis.16

O Departamento continuava os serviços que vinham pelo me-
nos desde a 2a Guerra, utilizando métodos de pesquisa de mercado 
(quantitativa e qualitativa) e metodologias das ciências sociais para 
melhor conhecer o público e a forma de atingi-lo.17

Mesmo com a readequação dos serviços e redução dos funcio-
nários e orçamentos para pesquisa, a agência, já em 1953, começou 
a contratar serviços de pesquisa aplicada para medir a eficácia dos 
programas da rádio WRUL na América Latina. Essa pesquisa, 
como muitas da USIA, era contratada por um instituto com sede 
no Empire State Building, em Nova York, chamado International 
Public Opinion Research Inc.

Com a morte de Vargas em agosto de 1954, e os ataques aos USIS 
em Porto Alegre e Belo Horizonte, o Departamento de Pesquisa (e 
inteligência) produziu um informe confidencial específico sobre a 
situação do comunismo no Brasil.18 Esse documento fora dirigido 
à USIA, à CIA, ao Departamento de Estado, ao Departamento de 
Defesa e ao Operations Coordinating Board (OCB). 

Enviado em 22 de outubro de 1954, o relatório se dividia em duas 
grandes partes. A primeira resumia o contexto e a estratégia da In-
tentona Comunista de 1935, mostrando as conexões internacionais 
e a participação de Prestes (que havia sido treinado durante quatro 

 15 Documento 69. 
 16 Documento 69.
 17 Como os métodos desenvolvidos pelos cientistas sociais Leo Lowenthal e Paul 

Lazarsfeld, que chegaram a coordenar a equipe de pesquisa do VOA. Mais 
sobre o uso dos métodos da “propaganda científica”, em Bogart (1995, p.xx).

 18 Documento 72.
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anos na URSS e era membro do comitê executivo do Partido Comu-
nista Soviético), e suas conexões com outras lideranças comunistas 
sul-americanas (da Argentina e Uruguai) e europeias.19 

Essa primeira seção terminava mostrando as raízes do movi-
mento comunista brasileiro desde 1926, com base em um artigo 
do comunista Octávio Brandão, daquele ano, no qual comparava o 
trabalho dos comunistas no Brasil como o de formigas operárias. A 
segunda parte era baseada em um rascunho de um programa do Par-
tido Comunista do Brasil (Draft Program) em 1954, que mostrava as 
táticas do movimento no País.20

Encomendado pelo USIS da Embaixada americana no Rio de 
Janeiro, o relatório tinha como motivação explícita preparar o posto 
local para ação contra as articulações políticas pré-eleitorais de qua-
dros do Partido Comunista Brasileiro, que tentava ampliar seu leque 
de alianças, também entre os partidos não comunistas brasileiros, 
como o PTB de Vargas: 

O material presente neste relatório foi preparado para responder 
a uma demanda do Public Affairs Officer no Rio de Janeiro, por 
informação sobre os aspectos internacionais e subversivos do comu-
nismo no Brasil. Tal informação foi pedida pelo USIS no Rio para 
neutralizar as atividades pré-eleitorais do Partido Comunista do 
Brasil, principalmente seus esforços para fazer alianças com partidos 
não comunistas brasileiros, especialmente com o partido do próprio 
Vargas, o Partido Trabalhista Brasileiro.21 

O material se apresentava como confidencial principalmente por 
causa das razões que explicavam sua motivação, isto é, o trabalho 
do USIS no Rio para influenciar as articulações políticas internas, 
minando a estratégia comunista: “O relatório leva a classificação 
CONFIDENCIAL por causa das explicações mencionadas acima, 

 19 Idem.
 20 Idem.
 21 Documento 72.
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sobre as causas e comentários do documento, de acordo com as va-
riações das estratégias e táticas comunistas”.22 

Toda a estratégia comunista para o Brasil era exposta com base 
em reportagens locais (uma delas, do Correio da Manhã, com ci-
tações do chefe de polícia Filinto Müller) e com base em discursos 
de Luiz Carlos Prestes. O foco comunista, segundo o relatório, se 
concentrava nos militares, intelectuais, estudantes e trabalhadores 
das indústrias, nas grandes cidades, e nos trabalhadores rurais no 
campo.23

A conclusão do informe mostrava uma mudança de posição dos 
comunistas brasileiros, em relação a Vargas, depois de seu suicídio. 
Antes de sua morte, era chamado de “lacaio do imperialismo” e após 
a sua morte, esses tentavam se aproximar do PTB, voltando a sua 
oposição à figura de Café Filho.24 

Em seu fim, o relatório alertava que em novembro de 1954, os 
comunistas brasileiros apresentavam-se como um partido nacional, 
mas assim como tentaram fazer em 1935, visavam a tomada do País 
pelo comunismo internacional: “Quando o PCB entrou para ilega-
lidade durante o governo Dutra em 1947, era porque o partido seria 
hostil ao governo democrático do Brasil e obedecia a ordens de uma 
potência externa. Não há razão para acreditar que essas acusações 
contra o PCB não são mais verdadeiras”.25

O ano de 1955 foi marcado pela sofisticação dos instrumentos de 
pesquisa nas áreas de informação e estudos “psicológicos” de outros 
países. Essas iniciativas também tiveram impactos na USIA do Bra-
sil, que estabeleceu uma equipe local própria para as investigações 
no País. Localizada no USIS do Rio de Janeiro a partir de setembro 
daquele ano, o Departamento agia em parceria com o governo e 
indústria locais, instituições educacionais e institutos de pesquisa 
social locais. 

 22 Documento 72.
 23 Documento 72.
 24 Documento 72.
 25 Documento 72.
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O posto de pesquisa no Brasil propunha desenvolver atividades 
periódicas de pesquisa sobre as bibliotecas, estudos de mídia, produ-
zir publicações sobre a opinião pública, a imprensa e estudos sociais 
feitos sobre o Brasil, encomendados ou não pela USIA.26 

Outra novidade importante daquele ano foi formação de um 
Departamento de Pesquisa próprio para o Departamento de Defesa, 
que se relacionaria com o da USIA, mas cuidaria especificamente 
de estudos “psicológicos” e utilizaria táticas “não-convencionais”, 
como participação de agentes em movimentos políticos em outros 
países, de caráter “coberto”, como em guerrilhas, fugas e subver-
são contra Estados estrangeiros “hostis”.27 Para isso, poderia se 
utilizar de armamentos, bombas, transporte aéreo e atividades de 
contra-inteligência. 

É também a partir de 1955 que começaram a ser produzidos 
periodicamente, a cada 4 ou 6 meses, os “Barômetros”,28 iniciativa 
mundial da USIA para medir as opiniões políticas das diversas 
regiões em relação aos EUA e temas correlatos. Para a região, o 
chamado “Latino Barômetro” daquele ano pesquisava sobre a 
opinião brasileira com relação aos EUA e com as revoltas com teor 
comunista na Guatemala, utilizando-as para cruzar opiniões sobre o 
programa Atoms for Peace e de entretenimento, como a audiência da 
rádio WRUL.29 

Os resultados da pesquisa, que não era encomendada oficial-
mente pelo governo americano, eram contratados formalmente 
também pelo International Public Opinion Research Inc./NY30 e 
enviados pela USIA para o Departamento de Estado, a CIA, as For-
ças Armadas e à equipe da Casa Branca.

Segundo o Latino Barômetro de 1955, o Brasil se mostrava favo-
rável à imagem americana e às suas intervenções na América Latina, 

 26 Documento 73.
 27 Documento 73.
 28 Documento 73.
 29 Documento 73.
 30 Documento 71: “ZP 5303, Radio Listening, multi-Latin American, 6 Latin 

American cities radio listening + political atitudes, mar. 1955”.
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mas relativamente era o país latino-americano com aprovações mais 
baixas aos EUA: 60% dos brasileiros tinham uma boa imagem dos 
EUA e somente 14% eram favoráveis às intervenções militares ame-
ricanas na região. Além disso, apesar de alta, o País apresentava a 
menor rejeição à URSS na América Latina, isto é, 58%.31 

Para a realização das pesquisas, eram contratados institutos de 
pesquisa locais. No Brasil, para o ano de 1955, foram contratadas a 
representação brasileira da “McCann-Erickson Publicidade S.A.”, 
o “Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística”, o “Instituto 
de Pesquisa de Opinião e Mercado”, os três no Rio de Janeiro, e a 
Escola Livre de Sociologia e Política, de São Paulo.32 

Outros estudos sobre temas específicos do Brasil também come-
çaram a ser realizados, como o que avaliava a participação comunista 
na campanha de nacionalização de petróleo desde 1947.33 Essa seria 
articulada pelo Partido Comunista, por alguns setores do operariado 
e pela União Nacional dos Estudantes, comandada também por 
comunistas. 

Para o estudo,34 o desenvolvimento da exploração do petróleo 
no Brasil só poderia ser feito pela exploração de empresas privadas 
americanas, que eram impedidas por um discurso nacionalista, com 
fundo comunista, como era explorado por reportagens da época em 
jornais brasileiros como “O Estado de S. Paulo” e o “Diário de No-
tícias”. No relatório da USIA, eram usadas como referência notícias 
publicadas nos jornais O Globo, O Jornal, Jornal do Brasil e Diário 
Carioca, denunciando uma suposta infiltração comunista no Centro 
Nacional de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional 
(CNEDPEN). 

Assim como esse estudo, algumas das pesquisas específicas 
realizadas pela USIA no Brasil interessavam também a empresas 

 31 Documento 66: “LA-1, Some basic political and economic attitudes in six Latin 
American cities, Report # 1, June 29, 1955”

 32 Documento 12. 
 33 Documento 72: “IS-3-55, Communist attempts to obstruct development of petro-

leum industry in Brazil, January 28, 1955”.
 34 Idem.
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americanas, e por isso eram financiadas, em segredo, por corpora-
ções que tinham algum interesse econômico no Brasil. 

Em correspondências internas entre a USIA Washington e o 
USIS no Rio de Janeiro, no entanto, são identificadas algumas pes-
quisas da USIA no Brasil financiadas pela Esso do Brasil, como as 
encomendadas pela USIA em 1954 e 1955. Resultados de partes 
dessas pesquisas, principalmente a que mostravam apoio de partes 
do governo e da sociedade brasileira à exploração privada do petró-
leo, foram divulgadas em reportagem do New York Times (porém 
sem que se revelasse a fonte da pesquisa): “As pesquisas patrocina-
das pela Esso – houve duas, uma em 1954 – a outra na primavera de 
1955, base para a notícia do New York Times, indica uma pequena 
diminuição da dependência do governo pelo desenvolvimento do 
petróleo”.35 

Em 1956, a USIA (por meio do então chamado International 
Research Associates, Inc., ainda no mesmo endereço – Empire State 
Building) começava a contratar pesquisas de opinião política, econô-
mica e hábitos de mídia mais aprofundadas, acrescentando cidades 
mais afastadas dos grandes centros urbanos do Brasil, em Estados 
como Amazonas, Acre, Rio Branco, Mato Grosso, Amapá e Goiás, 
o que não acontecia nas primeiras pesquisas.36 

Ao mesmo tempo em que se mediam as expectativas e o con-
tentamento em relação aos EUA, também eram levantadas, nos 
mesmos grupos, as audiências dos principais programas de rádio 
produzidos pela USIA, como “Você se lembra”, “Comentários de 
Al Neto”, “Os Vencedores da Vida”, “Noveleta Panamericana”, 
“Hit Parade” e “Clube do Disco”.37 

No geral, durante as pesquisas dos anos 1950, a opinião pública 
brasileira era favorável à tentativa de aproximação econômica com 
os EUA, mas apontava também uma maior rejeição em relação aos 
outros países americanos, sobretudo à intervenção militar americana 

 35 Documento 75. Ver trecho original em Transcrição 207, Transcrições (tradução 
nossa).

 36 Documento 75: “BR 5602 set.1956 BRA media habits”.
 37 Documento 12: “Latin American Barometer, LA-6”.
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em países do continente. Ela também mostrava uma rejeição menor 
aos comunistas, principalmente entre intelectuais e trabalhadores; 
além disso, reconhecia também acima da média latino-americana, 
que o comunismo favorecia os campos das artes, literatura, trabalho 
e educação.38 

Em 1957, as pesquisas de opinião política nacional e interna-
cional encomendadas pela USIA no Brasil apresentavam algumas 
novidades operacionais interessantes. Elas foram realizadas pelo 
Instituto de Pesquisas de Opinião e Mercado, que era localizado na 
Av. Franklin Roosevelt, 39, Rio de Janeiro, e se apresentava como 
“filiado à International Research Associates, Inc.”.39 Cada vez mais, 
a USIA criava instrumentos “aparentemente privados” para dis-
tanciar suas atividades de inteligência que alimentavam as decisões 
estratégicas da política externa americana.

As pesquisas de opinião política internacional de 1957, além dis-
so, ampliavam seu escopo também para cidades médias e pequenas 
como São João do Meriti, Garanhuns, Campina Grande, Argolas, 
Franca e Guarulhos, entrevistando desde operários e donas de casa 
até altos executivos.40 

A pauta da pesquisa também aumentava. Elas levantavam a 
opinião do brasileiro acerca da ação da OEA, do Presidente Eisenho-
wer, do Presidente Nasser (Egito), do secretário de Estado Dulles, 
da crise israelo-palestina, da crise húngaro-soviética, do controle 
americano sobre o canal do Panamá, do uso pacífico da energia 
nuclear, do racismo nos EUA, da democracia, das ditaduras, do 
socialismo, do capitalismo, das possibilidades de uma nova guerra 
mundial e da presença cultural americana no Brasil. 41

 38 Documento 66: “LA-8, (Mexican and Brazilian atitudes toward Communism, 
Report #8, July 2, 1956)”.

 39 Documento 75: “BR 5603 fev 1957 (LA6) – (A study of Brazilian Public Opinion 
on selected national and international issues)”.

 40 Documento 75: “BR 5603 fev 1957 (LA6) – (A study of Brazilian Public Opinion 
on selected national and international issues)”.

 41 Idem.
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A complexidade e as relações entre preferências econômicas, polí-
ticas e de entretenimento também eram buscadas. Ao mesmo tempo 
em que as pesquisas descobriam que o Brasil era o país latino-ameri-
cano que melhor reconhecia os ganhos com as políticas econômicas 
dos EUA,42 também eram medidas as preferências entre as audiências 
de TV nas maiores cidades brasileiras: se os paulistas gostavam mais 
do “Repórter Esso”, patrocinado pela companhia de petróleo, ou do 
“O Céu é o Limite”, patrocinado pela Varig,43 por exemplo.

 Com o aumento da complexidade nas pesquisas no Brasil tam-
bém era necessário um orçamento compatível. Em 1958, só para uma 
pesquisa contratada pela International Research Associates Inc./NY 
– que media a imagem americana e soviética nas cidades de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba, en-
trevistando até 1.400 pessoas – a USIA despendia US$ 20.000 dólares 
(18.200 de custo total e 1.800 como taxa de serviço da contratante).44

Além dos latino barômetros, a USIA produzia anualmente tam-
bém os Fact Books de cada região do mundo, que compilavam todas 
as informações dos países pesquisados durante o ano. O Fact Book 
de 1959, por exemplo, cruzava dados diferentes sobre os países da 
região, formando um amplo painel de informações que acabavam se 
relacionando.

Os temas estudados abordavam estatísticas como a assiduidade 
de cada país latino-americano em votações conjuntas com os EUA 
na ONU, a lista de investimentos econômicos (ou empréstimos) 
americanos por país, números de empresas americanas, número de 
estudantes americanos em cada país, dados populacionais, estatísti-
cas eleitorais, levantamento de atividades comunistas, perfil político 
(em relação aos EUA) dos jornais mais importantes de cada país, 
acordos para o uso de energia nuclear e o números de estações de 
rádio nos países.45

 42 Documento 66: “LA-11 a LA-16, sendo: LA-11 (Latin American atitudes to-
ward US economic policies, Report #11, June 28, 1957)”.

 43 Documento 75: “BR5802, abr 1958 – Television Viewing”.
 44 Idem: “BR 5801, nov 1958 – Nationalism Study”.
 45 Documento 77.
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As extensas pesquisas da USIA sobre o Brasil, no geral, mos-
travam o sucesso de Eisenhower e uma aceitação dos EUA entre os 
brasileiros até o final dos anos 1950. Uma pesquisa qualitativa do 
final de 1959 mostrava que o brasileiro, em média, aceitava bem os 
EUA, com ressalvas somente aos conflitos raciais e à postura ameri-
cana na América Latina: “Ao mesmo tempo em que eles têm muitas 
reservas sobre os EUA, particularmente em relação ao tema racial e 
à política americana para América Latina, não se pode afirmar que 
os brasileiros, na sua totalidade, são contra os EUA”.46

A mesma pesquisa mostrava que o setor dos estudantes uni-
versitários discordava do resto da população no que diz respeito 
aos benefícios que os EUA traziam ao desenvolvimento do Brasil: 
“Enquanto a amostra dos estudantes universitários revelou uma 
tendência definitiva a acreditarem que as políticas econômicas dos 
EUA prejudicariam o Brasil, o público em geral, com algumas exce-
ções, é muito mais favorável nas suas opiniões sobre esse assunto”.47

Entre outros relatórios sobre temas específicos, o que se debruça-
va sobre estudantes no Brasil apontava para o comunismo presente 
em algumas universidades, como a Pontifícia Universidade Cató-
lica de São Paulo48 e a do Rio de Janeiro. Na PUC carioca, o USIS 
Rio chegou até a recomendar a instalação sobre uma biblioteca de 
referência, especializada no tema do trabalho, para “modernizar as 
relações arcaicas dos trabalhadores brasileiros”: 

A agência tem uma outra demanda por livros do campo do traba-
lho para a Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil, que acaba 
de fundar um curso para líderes sindicais. [...] além da sua vantagem 
por ser um ato de boa vizinhança em círculos muito influentes, esta 
ação poderia ter um outro lado, de ser um meio para introduzir o tipo 
de relação mais sofisticada nas relações trabalho-administração que 

 46 Documento 78: “Brazilian Public opinion Surveys, Series 7, Report 4, December 
22, 1959”.

 47 Documento 78: “Brazilian Public opinion Surveys, Series 7, Report 4, December 
22, 1959”.

 48 Documento 76.
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prevaleceu nos EUA, em um país que somente agora está saindo de 
seu passado feudal e entrando em um futuro industrial ainda sem se 
resolver entre a iniciativa privada e o coletivismo.49 

Figura 33 – Relatório da USIA na América Latina resumia histórico entre pos-

síveis focos de comunistas entre estudantes latino-americanos em 1958. Nesse 

caso, uma descrição da PUC-SP.

 49 Documento 87, 19 de novembro de 1957.
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No último ano de JK no poder, os estudantes não eram a única 
voz dissonante antiamericana no Brasil. Um relatório de novembro 
de 196050 que registrava as atividades “subversivas” comunistas 
na América Latina, descrevia uma marcha das Ligas Camponesas 
no Recife, em favor da campanha presidencial de Lott. O relatório 
notava que apesar da expectativa de Francisco Julião de reunir 5 mil 
pessoas, o Consulado americano no Recife tinha registrado somente 
mil. Entre os discursantes estavam Prestes e Brizola:

Com muita agitação anterior, mais de mil membros das Ligas 
Camponesas, carregando espadas de madeira e cartazes (incluindo 
fotos de Fidel Castro e Luiz Carlos Prestes), marcharam pelas ruas 
do Recife e participaram de uma manifestação em prol da candi-
datura de Lott, na manhã de domingo, 25 de setembro. Entre os 
oradores mais destacados do comício estavam o líder comunista 
Luiz Carlos Prestes e o governador do Rio Grande do Sul, Leonel 
Brizzola [sic].51

No mesmo relatório interno, considerado secreto, o Ministro das 
Relações Exteriores do Brasil teria confidenciado que as manifesta-
ções de trabalhadores e greves do final de 1960 eram movimentos 
orquestrados externamente ao continente, de forma a minar os go-
vernos não só do Brasil, mas como do Chile, Argentina e Uruguai. 
Segundo a fonte brasileira, esse plano de “social subversion” era ges-
tionado pela Embaixada Soviética em Montevidéu.52

O estudo ainda comentava os elogios feitos a Fidel, Cuba e suas 
políticas pelo então candidato a Presidente Jânio Quadros, em abril 
de 1960, e notava, sem muita preocupação, que a aproximação de 
Quadros com Cuba era usada politicamente para afastar as críticas 
de que o ligavam aos interesses de Wall Street. Segundo o informe, 
ao mesmo tempo em que era da UDN, tradicionalmente pró-ameri-
cana, Jânio declarava não achar que Cuba era comunista.

 50 Idem: “RO/LA 1960, 101-116 Complete, 1960”.
 51 Documento 76: “RO/LA 1960, 101-116 Complete, 1960”.
 52 Documento 76: “RO/LA 1960, 101-116 Complete, 1960”.
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A vitória de Quadros, para os americanos, representava a 
primeira derrota de um candidato apoiado pelos comunistas nas 
eleições mais recentes (Lott) e que Jânio, teria tentado confundir a 
opinião pública para ganhar votos nacionalistas (antiamericanos). 
Mesmo visto como “imprevisível, igualmente um demagogo instá-
vel cujo objetivo principal é o poder pessoal”,53 para a USIA, Jânio 
apresentava um histórico pró-americano e havia tido uma vitória 
esmagadora:

é preciso reconhecer a força ultranacionalista de Quadros por tentar 
confundir sua posição e a de ultranacionalistas por meio de ações 
populistas como sua peregrinação a Cuba, seu cortejo com líderes 
neutralistas Afro-Asiáticos e seus comentários favoráveis sobre a 
educação de países comunistas. Apesar disso, Jânio Quadros foi 
identificado como amigo, e ao longo dos anos basicamente como 
pró-EUA; e ele venceu as eleições com uma lavada.54

Com a crise política interna causada pela rápida renúncia de 
Jânio, em agosto de 1961, e com as crises americanas em Cuba, 
as pesquisas de opinião política no Brasil a partir daquele ano55 
intensificaram-se, focando principalmente populações rurais, tra-
balhadores, estudantes brasileiros e suas opiniões sobre personagens 
como Fidel Castro, Francisco Julião, Leonel Brizola, Jânio Quadros, 
João Goulart, mas também sobre o Presidente Kennedy e a Aliança 
para o Progresso. 

Os resultados eram muito mais favoráveis à figura de Kennedy, 
com aprovação de 42% em São Paulo e 53% no Rio de Janeiro, com 
rejeição de 8% e 6% respectivamente nas mesmas cidades. A pes-
quisa56 ainda mostrava que Castro era aprovado por 15% em São 

 53 Documento 74: “Inspection Report, USIS-Brazil, October 21, 1960”.
 54 Documento 76: “RO/LA 1960, 81-100 Complete, 1960”.
 55 Documento 79: “62-007, Brazil in Crisis, public opinion reaction in Rio and SP 

about the US – crisis Janio, 1961”.
 56 Documento 79: “62-007, Brazil in Crisis, public opinion reaction in Rio and SP 

about the US – crisis Janio, 1961”.
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Paulo, 10% no Rio de Janeiro e era reprovado respectivamente por 
41% e 49%. 

  As declarações de Kennedy em favor de uma solução brasi-
leira para a crise causada pela renúncia de Jânio também era extre-
mamente favorável nas principais capitais do sul do Brasil avaliadas, 
como Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, com 
mais de 75% de aprovação dos brasileiros. A postura “afastada” de 
JFK era elogiada pela maioria dos brasileiros diante da crise da re-
núncia de seu Presidente recém-eleito.57 

Naquele ano de 1961, as pesquisas da USIA também começaram 
a estudar mais de perto, também qualitativamente, o fenômeno 
das Ligas Camponesas no nordeste brasileiro. Essas avaliavam 
principalmente o potencial revolucionário de Francisco Julião, que 
segundo os relatórios americanos se aproximava cada vez mais do 
comunismo: 

As chamadas Ligas Camponesas, organizações de camponeses 
com orientação comunista, existem há muitos anos. Sua maior lide-
rança, Francisco Julião, viajou muitas vezes à “Cortina de Ferro”, e 
suas simpatias pela reforma agrária como praticada em países comu-
nistas – particularmente China – já foram expressadas publicamen-
te. Julião antecede Castro como um líder revolucionário simpático 
ao comunismo...58

A importância que a USIA dava para entender o Brasil naquele 
momento de crise era tanta que Lloyd Free, o mesmo pesquisador 
que ajudou a pensar a reformulação da USIA no governo Kennedy, 
foi contratado (por meio do Institute for International Social Re-
search, de Princeton) para melhor entender as mentes dos brasileiros 
em 1961.59 

 57 Idem: “BR 6102, Brazil in Crisis attitudes, Cuban-USA crisis opinion survey, 
sept. 1961”.

 58 Documento 80: “RO/LA 1961, 82-110 (Incomplete), 1961”.
 59 Documento 78: “Some International Implications of THE POLITICAL 

PSYCHOLOGY OF BRAZILIANS, by Lloyd A. Free, July, 1961”.
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O estudo, de mais de 70 páginas, analisava as propostas políticas 
de Jânio, as posturas do brasileiro médio em relações aos temas in-
ternacionais, bem como em relação aos EUA, China e Rússia. Além 
disso, analisava: o nacionalismo brasileiro, no legislativo e em geral; 
o poder e a influência de grupos rurais, urbanos, elites urbanas e 
forças armadas; a visão brasileira sobre o comunismo e sobre Fidel 
Castro; as aspirações populares, seus medos, preocupações, frustra-
ções; e o tema da reforma agrária. 

O estudo incluía 18 Estados brasileiros (dos então 21), baseando-
-se em 23 núcleos rurais e 19 urbanos e atingindo estatisticamente 
cerca de 91% da população brasileira. A pesquisa só excluía as po-
pulações do extremo Norte, na região amazônica. Ademais, também 
consultava fontes nas elites política e econômica do país. 

Uma das hipóteses iniciais era que, apesar de minoritária, havia 
uma crescente insatisfação dos brasileiros em relação aos EUA desde 
a segunda metade da década de 1950, e que continuava crescendo 
até 1961, mas sem chegar a ser um sentimento de hostilidade. Ela se 
dava, principalmente por causa da maneira como os EUA se relacio-
navam com os outros países americanos, como Guatemala e Cuba, e 
com o crescimento de um sentimento de “independência” brasileira 
em relação aos EUA.

Entre os atores políticos, a maioria dos partidos apresentava 
opiniões satisfatórias em relação aos EUA, com exceção de um, o 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do então vice-Presidente João 
Goulart: 

Somente os membros do P.T.B. (o Partido Trabalhista Brasileiro 
de base urbana, comandado pelo Vice-Presidente do Brasil, João 
Goulart) expressaram-se negativamente, acima da média, nessa 
questão; todos os outros partidos principais tiveram predominan-
temente a opinião de que as relações eram ao menos satisfatórias.60

 60 Documento 78: “Some International Implications of THE POLITICAL 
PSYCHOLOGY OF BRAZILIANS, by Lloyd A. Free, July, 1961”.
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O estudo de Free abordava a questão do nacionalismo e da pro-
posta de independência internacional que Jânio colocava como nova 
postura internacional do Brasil. 

A conclusão do estudo era que o fenômeno do nacionalismo 
brasileiro era mais profundo e latente que o antiamericanismo ou 
o comunismo (que aparecia como minoritário). Considerando as 
diferenças sociais e regionais, o diagnóstico apresentava um país em 
expansão econômica e em busca de um maior reconhecimento inter-
nacional, o que não se conflitava, necessariamente, com os interesses 
anticomunistas americanos para a região.

Na conclusão do estudo, Lloyd Free expunha mais claramente 
essa visão: 

se os americanos aprendessem a reconhecer e respeitar o verdadeiro 
significado do Brasil como o país mais importante da América La-
tina, com um potencial definitivo para exercer um papel de “grande 
potência” não só no hemisfério, mas também na cena mundial, 
não haveria razão para os EUA não viverem – confortavelmente, 
prazerosamente e com benefícios mútuos – com o nacionalismo 
brasileiro.61

A multiplicação das pesquisas da USIA no Brasil chamou a 
atenção de revistas brasileiras tidas pelos americanos como “comu-
nistas”. Em levantamento periódico dessas publicações no Brasil, 
via-se como alvo de preocupação a reportagem da revista “Novos 
Rumos”, da semana de 9 a 15 de novembro de 1962.62 Segundo o 
relatório americano, a revista teria como fonte um ex-pesquisador 
do instituto INESE. Em nenhum momento o relatório interno 
mencionou que as informações eram falsas, somente que as infor-
mações eram fundadas em “contractor indiscretions” (indiscrições do 
contratante).

 61 Documento 78: “Some International Implications of THE POLITICAL 
PSYCHOLOGY OF BRAZILIANS, by Lloyd A. Free, July, 1961”.

 62 Documento 80: “RO/LA, 101-126, 1962”.
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A reportagem chamada “Violação degradante de nossa Sobera-
nia” descrevia o trabalho de três institutos brasileiros, que seriam 
usados como fachadas nacionais para pesquisas encomendadas pela 
embaixada americana no Brasil. Eram eles o INESE (Instituto de 
Estudos Sociais e Econômicos); o IPOM, ligado ao International 
Research Associates, que segundo a reportagem seria uma subsidiá-
ria do grupo Time-Life-Fortune e receberia cerca de 80% da verba 
de pesquisa da Embaixada americana no Brasil; e a MARPLAN 
(Market Planning), que seria uma filial da agência de publicidade 
americana McCann Erickson. A notícia ainda denunciava outras 
empresas de pesquisa que seriam “fantasmas” da Embaixada ame-
ricana, como a Promotion, que também prestaria serviços aos USIS.

A reportagem ainda citava que o INESE era sempre contratado 
por um senhor chamado “Marchetti”, que seria chefe da área de 
pesquisa do Departamento de Estado americano, e que todas as 
informações coletadas sobre as opiniões políticas dos brasileiros, em 
suas diversas cidades e classes sociais, iriam para os arquivos do FBI 
americano. 

Peter Marchetti é realmente uma figura recorrente entre os docu-
mentos de contratações de pesquisas da USIA na América Latina na 
década de 1960, mas sempre aparece como interlocutor de Don Wil-
son, com o cargo Project Officer.63 Apesar de algumas das pesquisas 
serem fontes de relatórios a outras agências americanas, em nenhum 
caso o FBI é citado entre os documentos oficiais consultados.

Apesar de os USIS serem citados na reportagem e de alguns 
nomes serem encontrados como institutos de pesquisa contratados 
com recorrência nos arquivos da USIA, como o INESE, a MAR-
PLAN e o IPOM (além do IRA), a agência em nenhum momento 
era lembrada pela reportagem. Mais uma prova da eficácia do traba-
lho sigiloso da USIA. Os documentos e contratos que comprovavam 
a ligação entre esses institutos de pesquisa e a USIA só foram encon-
trados nos arquivos da agência, no National Archives and Records 
Administration de College Park/MA.

 63 Documento 79.
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Coincidentemente ou não, a partir de 1963 a USIA amplia seu 
leque de colaboradores na área de pesquisa. Em relatório interno da 
agência de outubro de 1963,64 há uma lista de “research possibilities” 
oferecidas por outro instituto internacional, com sede em Bielefeld, 
Alemanha Ocidental, chamado EMNID (Institute for International 
Market and Public Opinion Research). 

Entre as opções de institutos de pesquisa no mundo, o EMNID 
apresentava o Instituto Gallup do Brasil, com sede em São Paulo, 
que tinha como diretor o uruguaio Luis Ferreira, ex-funcionário da 
USIA no Brasil e no Uruguai. O mesmo documento destacava que 
o representante do EMNID na América Latina colaborava articula-
damente com os institutos no Uruguai, no Brasil, Argentina e Chile. 
Pela ênfase na região, o trabalho de pesquisa articulado em toda 
América Latina deveria ser, segundo a USIA, modelo para as outras 
regiões do mundo. Segundo Oren Stephens, diretor do Departa-
mento de pesquisa da agência na ocasião: “A América Latina está 
tornando-se a prova que demonstra o valor do nosso programa de 
pesquisa, que nós queremos ampliar a todas as regiões do mundo”.65

No Brasil, as pesquisas continuaram também com os novos 
institutos, como o Gallup, aberto em São Paulo, em 1963, e no Rio 
de Janeiro, em 1964;66 e o Instituto Brasileiro de Opinião Publica e 
Estatística (IBOPE), que em 1963 começou a trabalhar com a USIA 
investigando a opinião dos brasileiros em relação à luta americana 
pelos direitos civis em Birmingham, e no progresso espacial.67 Além 
disso, a pesquisa cruzava as informações em relação aos EUA, como 
a imagem do Presidente Kennedy; e os principais líderes da esquer-
da brasileira – como Julião, Brizola e Jango – de acordo com classe 
social, cor, idade, região e ocupação.

A partir daquele ano, intensificaram-se as pesquisas com foco 
em regiões com maior potencial para a subversão “comunista” 
(na opinião da USIA), como o Nordeste brasileiro. Entre janeiro e 

 64 Documento 12. 
 65 Idem: “Latin American Barometer, LA-6”. 
 66 Idem.
 67 Documento 81.
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março de 1963, a agência contratou o Inese/São Paulo para medir o 
grau de contentamento dos beneficiados com os programas de apoio 
da “Aliança para o Progresso”. O seu foco principal eram os agricul-
tores nordestinos de cidades do sertão, agreste e litoral, como Cabo, 
Vitória de Sto. Antão, Pesqueira, Aurora, Cabrobó, Sapé, São João 
do Cariri e Caiçara.68 

Figura 34 – Pesquisa do Inese, contratada pela USIA em cidades nordestinas 

beneficiadas pelos programa da Aliança para o Progresso, possíveis foco de 

subversão comunista.

 68 Documento 82.

Atuacao_politica_da_AI-EUA__(MIOLO)__Graf_v1.indd   204 14/01/2016   22:19:15



A ATUAÇÃO POLÍTICA DA AGÊNCIA DE INFORMAÇÃO...  205

A maioria das questões eram relacionadas ao perfil geral dos 
nordestinos beneficiados (origem, religião, nível social-econômico) 
e às opiniões dos agricultores em relação aos EUA, à Aliança para o 
Progresso, ao comunismo, a Julião, a Fidel Castro, a Arraes, a Jango, 
à SUDENE e às Ligas Camponesas. À caneta, algumas observações 
feitas mostravam as cidades que tinham tido atividades das “Ligas”, 
como Sapé e Vitória; e outra com atividades de um religioso chama-
do “Padre Mello”, como Cabo.69

Figura 35 – Foto do USIS Rio, da sede da União Nacional dos Estudantes, em abril 

de 1964. Nesse dia foram apreendidos pôsteres do PCB e de temas comunistas.

Segundo Freitas (2005, p.5), o mencionado Padre Melo seria li-
gado ao IBAD (Instituto Brasileiro de Ação Democrática)70 e, como 
liderança em Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco), dividia os 

 69 Idem. 
 70 Segundo Freitas (2005, p.5), o IBAD era financiado pela USAID.
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agricultores da região opondo-se às Ligas Camponesas e defenden-
do a criação de cooperativas ligadas ao Sindicato de Trabalhadores 
Rurais do Cabo.

Em 1963 e 1964, os estudantes se apresentaram como o foco de 
atenção das pesquisas da USIA para os grandes centros urbanos no 
Brasil. Mas, na maioria das pesquisas quantitativas, até 1964, os 
analistas da agência não conseguiam chegar a nenhuma conclusão 
inteligível: “...muitas das nossas evidências das pesquisas até agora 
nos levaram a uma reação “E aí?”, de uma grande parte do pessoal 
operacional da USIA.”71 

Para melhor compreender os estudantes brasileiros, suas razões 
e formas de ação, a USIA contratou os serviços de Bryant Wedge, 
psicanalista social da Universidade de Princeton, por meio do Insti-
tute for the Study of National Behavior. Por um custo total de US$ 
20.598 dólares,72 a pesquisa de Wedge era chamada de “um estudo 
aprofundado das razões, atitudes e opiniões dos estudantes universi-
tários no Brasil, relacionadas às questões públicas”.73 

Para isso, ele conversou com 800 estudantes e familiares, sendo 
que com 6 estudantes mais profundamente, e com 24 funcionários 
das faculdades. Wedge havia sido pesquisador bolsista durante o go-
verno de Eisenhower, investigando especificamente estudantes em 
países estrangeiros. Nos EUA, ele também já tinha tido experiência 
anterior com um caso de universitários de Yale.74 

O estudo apontava o papel fundamental dos estudantes no Brasil 
do imediato pós-Golpe, que segundo Wedge, eram o grupo que re-
presentavam a maior fonte de modernização, opinião e ação política 
no País. A pesquisa também apontava a dificuldade de interlocu-
ção dos EUA com a classe estudantil e as soluções para mudanças 

 71 Em relatório interno que justificava a necessidade de uma pesquisa mais apro-
fundada dos estudantes brasileiros, em fevereiro de 1964.

 72 Documento 83: “BR 6403, Brazil Students Attitudes (Bryant Wedge Study), 
Oct. 1964-65”.

 73 Idem.
 74 Documento 83: “BR 6403, Brazil Students Attitudes (Bryant Wedge Study), 

Oct. 1964-65”.
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dessas relações, que só poderiam ser melhoradas a longo prazo, 
com políticas informacionais que fossem pré-testadas e pensadas 
profundamente.75 

Wedge via uma mudança do papel social dos estudantes uni-
versitários na década de 1960, assumindo um papel de classe refor-
mista e popular, e não mais como uma aristocracia liberal, como nas 
décadas anteriores. Ao mesmo tempo, o pesquisador caracterizava 
a visão geral do estudante brasileiro como idealista e descolada da 
realidade social do país: “A situação do estudante pode ser caracteri-
zada por uma independência considerável e isolamento de restrições 
sociais, conjugada com um alto idealismo e expectativa de ação, 
acompanhado por uma extraordinária falta de experiência prática”.76 

O estudo de psicanalista social de Princeton também se pro-
punha a estudar a semântica dos estudantes brasileiros, tentando 
entender os variados significados de termos como democracia, 
socialismo, liberdade, revolução e suas diferentes aplicações em 
múltiplos contextos: 

Eu estou tentando construir padrões da forma de conceptualiza-
ção dos estudantes e como isso se expressa em comportamento. Mas 
isso é muito “escorregadio” e muito trabalhoso. Por exemplo, tanto 
Goulart quanto o governo “Revolucionário” reivindicam pelas pa-
lavras “democrático” e “revolução”. Isto é frequente, mas torna as 
águas muito turvas.77

Além dos estudos de Wedge, os seus comentários informais (em 
outubro de 1964) ao contratante dessa pesquisa – John Evans, então 
funcionário da divisão de pesquisa da USIA (Research and Refe-
rence Service) – eram esclarecedores da sua visão. Escritas à mão em 
caneta esferográfica, em blocos de papel de hotéis cariocas (como 
o “Argentina Hotel”, na Rua Cruz Lima, 30, Flamengo; ou do 

 75 Idem.
 76 Idem: “BR 6403, Brazil Students Attitudes (Bryant Wedge Study), Oct. 

1964-65”.
 77 Documento 83: “Bryant Wedge to John Evans, 5 February 1965”.
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“Guanabara Palace Hotel”, na avenida Presidente Vargas, 392, no 
centro carioca), o pesquisador americano caracterizava o brasileiro 
médio e o turbulento momento em que o país vivia depois do golpe 
de 1o de abril. 

Figura 36 – Carta do pesquisador americano sobre estudantes brasileiros: Brasi-

leiro seriam marxistas mesmo se não existisse Marx.
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Entre os comentários mais interessantes, o pesquisador dizia 
que o brasileiro médio tinha a mentalidade marxista por natureza e 
que seria assim mesmo se não tivesse existido Marx: “Marx puro! 
Mas não por causa da propaganda: Eu acho que essa visão seria 
inventada aqui mesmo se Marx nunca tivesse existido, se encaixa na 
mentalidade local e na sociedade mais precisamente”.78 Por isso, os 
EUA enfrentariam a vontade estudantil de fazer a revolução contra 
os americanos, que não era motivada necessariamente em prol do 
comunismo: “na cabeça do estudante, há um grande potencial para 
uma revolução contra nós –– não necessariamente em favor de nos-
sos adversários do P.C.”.79

O pesquisador percebia a instabilidade de opinião dos brasileiros 
e, por isso, mudava frequentemente de “personagem” para suas en-
trevistas, tendo respostas completamente distintas dependendo da 
maneira como era identificado. Às vezes Wedge se dizia marxista, 
e em outras era confundido com agente da CIA. Segundo ele, isso 
também se dava pela grande capacidade de espírito conspiratório 
dos brasileiros: 

As opiniões expressadas dependem de com quem eles acham 
que estão falando – eu já fingi ser marxista, e é uma boa coisa não 
confessar para quem estou trabalhando, e de qualquer maneira eles 
acham, frequentemente, que sou o 007 ou CIA, já que há um grande 
amor pela conspiração – e obtive respostas completamente diferen-
tes da mesma população.80

Para Wedge, o espírito modernizador dos estudantes do Brasil, 
que ainda apresentavam estruturas arcaicas e aspirações do século 
21, sobreviveria mesmo com a “revolução” (que ele também chama-
va de golpe) de 31 de março, ou com a manutenção do poder dessas 
forças conservadoras: 

 78 Documento 83: “BR 6403, Brazil Students Attitudes (Bryant Wedge Study), 
Oct. 1964-65”.

 79 Idem.
 80 Idem.
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Cheio de paradoxo, caos, anarquia, desorganização, mito, este-
reótipo, etc. ad infinitum. Enterrados ainda em fortes estruturas e 
tradições (economicamente do meio do século 19, com feudalismo 
político, e aspirações do século 21) os estudantes, pelo menos, 
estão inclinados a viver em um futuro mítico. Em uma análise 
preliminar, parece-me que um justo ímpeto para uma revolução 
modernizadora foi soterrado por causa da “revolução” ou golpe 
de 31 de março, mas de nenhuma maneira está morto, mesmo se 
o poder e as estruturas de autoridade permaneceram com as forças 
conservadoras.81

Como conclusão, o pesquisador contratado pela USIA diagnos-
ticava uma situação problemática para os EUA com relação aos es-
tudantes brasileiros, e propunha uma postura de tolerância para com 
esses: “Isso não diz nada sobre porque as coisas estão dessa maneira 
ou o que nós podemos fazer, exceto que temos que nos preparar para 
sermos tolerantes, o que pode ser muito duro. Mas há um problema 
e ele é muito difícil”.82

Algumas das pesquisas de cientistas sociais aplicadas à realidade 
latino-americana financiadas pelo Departamento de Estado, cha-
madas de “Projeto Camelot” foram denunciadas na imprensa ame-
ricana e causaram pesadas críticas, dentro dos EUA, aos métodos do 
governo norte-americano na América Latina.83 

À medida que o governo Johnson se dedicava mais ao front viet-
namita, o uso da pesquisa sociológica foi perdendo força dentro do 
governo, como fator importante na tomada de decisões.84 Mesmo 
com menor interesse da Casa Branca, algumas pesquisas sociais 

 81 Idem.
 82 Documento 83: “BR 6403, Brazil Students Attitudes (Bryant Wedge Study), 

Oct. 1964-65”. A carta também foi objeto de artigo meu no sítio eletrônico da 
revista Carta Capital, em novembro de 2014, Santomauro (2014). 

 83 Referência sobre o Projeto Camelot é o livro de Horowitz (1967): “The Rise 
and Fall of Project Camelot: Studies and Relationship between Social Science and 
Practical Politics” .

 84 Bogart (1995. p.xviii).
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continuaram a ser feitas nos países latino-americanos, porém sem a 
mesma profundidade dos desenvolvidos até 1964.85 

No Brasil, por exemplo, na época dos escândalos da Camelot, 
destacava-se o estudo feito pelo sociólogo José Arthur Rios86 em 
1965, que usava muitos estudos nacionais, como os de Fernando 
Henrique Cardoso: “A pesquisa foi dificultada e atrasada pela reper-
cussão sobre o projeto Camelot, no entanto esse projeto em particu-
lar não foi seriamente atacado no Brasil por causa da importância do 
sociólogo envolvido”.87 Por encomenda da USIA, o estudo analisava 
as possibilidades de criação de novas lideranças empresariais brasi-
leiras, principalmente focando o empreendedorismo em São Paulo, 
em um texto chamado Paths to Leadership in Brazil.

No entanto, ao longo do governo Johnson, esse tipo de pesqui-
sa foi se tornando cada vez mais rara. O Office of Research and 
Analysis foi perdendo importância e se afastando gradativamente da 
USIA: em 1966 ele se fundiu com o Office of Policy, formando o Of-
fice of Policy and Research, em uma tentativa de tornar a pesquisa 
mais “aplicável” às políticas da agência, seguindo as recomendações 
do U.S. Advisory Commission on Information, do Departamento 
de Estado. A mesma comissão indicou a separação completa do 
Departamento de Pesquisa da USIA, o que foi feito em 1969.88 Dos 
anos 1970 aos 1990, o Office of Research mudou de nome e funções, 
voltando e saindo da USIA (ou USICA), mas nunca deixando de 
existir definitivamente até o fim da agência, em 1999.89 

 85 Sobre pesquisas sociais no Paraguai em 1966, observa-se que mesmo após 
os escândalos do Projeto Camelot, pesquisas sociais no mesmo formato 
continuaram a ser feitas na América Latina, ver Bogart (op. cit). 

 86 Documento 85.
 87 Idem.
 88 Documento 69.
 89 Documento 69.
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3.2 A estrutura da USIA: Usis, Consulados e os 
Centros Binacionais Brasil-EUA

Como visto, a USIA tinha toda a base do planejamento e da eficá-
cia de suas ações na pesquisa de opinião pública e nas pré-pesquisas 
de programas a serem aplicados. Cada Country Plan era formatado 
de acordo com esse processo, alimentado pelas análises anteriores. 

Para a boa aplicação das políticas era fundamental a adequada 
ramificação regional, o eficaz trabalho conjunto entre a USIA em 
Washington D.C. com os USIS e a apropriada realização do que foi 
pensado especificamente para cada local. Por isso, o bom funciona-
mento das representações da agência no exterior eram parte essencial 
do sucesso da USIA. 

Os USIS no Brasil eram anteriores à formação da USIA e o País 
era um dos exemplos mais exitosos na quantidade e qualidade dos 
serviços de informação americanos desde a 1a Guerra Mundial. Eles 
estavam presentes nas bibliotecas, centros culturais Brasil-Estados 
Unidos, postos móveis, Consulados e Embaixada.

Após a multiplicação de representações no País durante a 2a 
Guerra, com o Birô90, em 1950 os dois países assinaram um convê-
nio de cooperação bilateral, que incentivava a criação de institutos, 
sociedades, centros e associações culturais para multiplicar as rela-
ções entre Brasil e EUA, abrindo possibilidades legais de ampliação 
das políticas culturais americanas no País (Haines, 1989, p.164). Só 
durante o ano de 1950, os frequentadores dos centros binacionais na 
América Latina cresceram de 16 mil, para 25 mil, em 1951. Metade 
desses era de estudantes universitários.91

No começo dos anos 1950, as principais atividades dos centros 
binacionais eram relacionadas a programas de rádio, de músicas e 
exibição de filmes, com mais de um milhão de espectadores só no ano 
de 1950, na América Latina. Quase 70% desses eram frequentadores 

 90 Mais sobre os “Cultural Institutes Project” do Birô, dedicado à criação dos cen-
tros binacionais em Documento 14. 

 91 Documento 36.
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de feiras e exibições. Naquele ano, eram 27 os centros binacionais 
na América Latina e 7 deles estavam no Brasil, em cidades como 
Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, Santos 
e São Paulo.92

Em muitos dos centros, eram oferecidas aulas de danças, pales-
tras, peças de teatro, recepções, exposições, comemorações, chás da 
tarde e eventos esportivos. A localização de cada posto era estraté-
gica para atingir o tipo de público-alvo a ser mobilizado. O centro 
binacional em Copacabana, por exemplo, era voltado para a classe 
mais alta da então Capital Federal e aos turistas que passavam pelo 
bairro (Bogart, 1995, p.61).

A expansão de postos locais foi rápida a partir de então, e no ano 
de 1952 o Brasil já contava com postos também em Belém, Recife, 
Vitória e Belo Horizonte, com 129 funcionários, dos quais 29 ame-
ricanos e 100 brasileiros, e um orçamento anual de US$ 702 mil 
dólares.93 

O crescimento orçamentário da USIA continuou a crescer e em 
1954 o Brasil recebia investimentos de US$ 1,745 milhão de dóla-
res.94 Em 1955, postos locais, principalmente dedicados à produção 
de filmes, foram instalados em Florianópolis, Goiânia e Manaus, 
além de um novo centro binacional em Caxias do Sul.95 

Muitas vezes, ao invés de cargos que os ligassem à atividade 
de informação (Information Officer ou Public Affairs Officer), os 
funcionários de “informação” ocupavam postos diplomáticos, o que 
segundo relatórios internos dos USIS no Brasil fazia com que esses 
fossem aceitos mais facilmente: 

não há nenhum sinal de descriminação evidente contra os funcio-
nários dos USIS [...] Não há evidências de que postos diplomáticos 

 92 Documento 36.
 93 Documento 33. O segundo país da América Latina era o México, com 113 

funcionários, 3 postos e um orçamento de US$ 650 mil para 1952.
 94 Documento 88.
 95 Documento 74: “Inspection Report of USIS Brazil, August 15-September 28, 

1955”.
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adicionais (ou outras graduações) do programa de informação são 
absolutamente necessárias. Por outro lado, a eficiência do programa 
seria aumentada se esses fossem nomeados em outros cargos, com 
títulos diplomáticos.96

Nos postos locais brasileiros, a proporção entre funcionários do 
Departamento de Estado e da USIA era aproximadamente igual, 
assim como a divisão dos custos (51% cobertos pela embaixada e 49% 
pela USIA). Em 1955, havia 65 funcionários do Departamento de 
Estado (48 americanos e 17 brasileiros), e 62 funcionários da USIA 
(15 americanos e 47 brasileiros) nos postos do Brasil. A curiosa dife-
rença nos cargos da USIA devia-se à maioria de brasileiros, enquan-
to que nos do Departamento de Estado a maioria era americana. A 
distribuição de competências e de postos locais se apresentava da 
seguinte maneira: 

Figura 37 – Organograma de postos e funções dos USIS no Brasil, em 1955.

 96 Idem.
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Para as direções locais ou para composição dos conselhos dos 
centros binacionais, os EUA buscavam cooptar lideranças brasilei-
ras influentes, que acabaram sendo ministros de Estado ou Presi-
dentes, abrindo caminho para a política local e atingindo grupos de 
interesse. Segundo Frank Oram, PAO no Rio de Janeiro: 

Cada vez mais, nós notamos que ministros de governo são ex-
-Presidentes dessas organizações ou foram membros dos seus con-
selhos; em outras palavras, a experiência deles neste programa segue 
com eles quando assumem seus novos altos cargos no governo. Nós 
achamos que é uma forma extremamente versátil de atingir grupos 
especiais, assim como ensinar inglês para lideranças do trabalho, 
que em maio próximo virão aos EUA.97

A intenção da USIA era cobrir todo o País com os serviços de in-
formação, apesar dos desafios para a comunicação interna, logística e 
orçamento impostos pela dimensão continental do país.98 Cada pos-
to regional seria responsável por produzir e distribuir os materiais, 
contatar as lideranças locais, organizar turnês artísticas e esportivas, 
promover palestras, feiras e exposições, exibir filmes e ensinar inglês 
em sua “macrorregião”:99

O sucesso de alguns dos centros binacionais no Brasil até virou 
exemplo, para a USIA, de postos que se autofinanciavam localmen-
te. Em discurso sobre a eficácia dos centros binacionais em 1959, 
George Allen mencionava o caso do centro binacional do Rio de 
Janeiro, que patrocinou com fundos próprios a palestra do escritor 
americano John dos Passos e a conferência do governador de New Jer-
sey, Robert B. Mayner, que ficou durante 6 dias na cidade, em 1958.100

 97 Documento 89.
 98 Documento 74.
 99 Documento 74.
100 Documento 90. 
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Figura 38 – Distribuição regional da abrangência dos USIS no Brasil em 1955.

Os centros binacionais no Brasil se multiplicaram exponencial-
mente durante o governo Eisenhower, solidificando a penetração da 
política da USIA no País. Em 1960, o Brasil contava com 57 centros 
binacionais, de tamanhos e importâncias variados, com 26 funcioná-
rios americanos, além de 22 bolsistas americanos e 128 funcionários 
brasileiros.101 Além disso, dois novos postos foram criados naquele 
ano, em Brasília e Curitiba.

Todo esse esforço do governo Eisenhower visava combater o 
principal problema das relações Brasil-EUA, que segundo a aná-
lise americana, era de “fundo psicológico”. Mas um relatório da 
USIA de 1960, também alertava que as políticas de aproximação 

101 Documento 74: “Inspection Report, USIS-Brazil, October 21, 1960”. 
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“psicológica” dos USIS só alcançariam resultados positivos se acom-
panhadas de ações práticas de cooperação econômica e social: 

Como os problemas principais nas relações brasileiro-ameri-
canas é eminentemente psicológico, não é verdadeiro achar que as 
soluções para eles são somente o campo psicológico e informacional-
-cultural dos USIS. A voz dos USIS é pequena se comparada com as 
numerosas influências americanas que agem entre os brasileiros e, 
por causa das realidades sociais e econômicas envolvidas, não se po-
de esperar que somente com palavras serão resolvidos os problemas 
brasileiro-americanos.102

Os novos postos no Brasil eram administrados pelos cinco co-
mandos regionais operados a partir do Rio de Janeiro: São Paulo, 
Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador; e dois sub-coman-
dos adicionais: Belém e Santos.103 Todos esses (além de sete outros 
postos subcontratados pela USIA) difundiam os filmes, notícias 
e programas de rádio produzidos e operados nacionalmente. Para 
isso, a USIA dedicou grande parte de seu orçamento em 1961: dos 
US$1,768 milhão para os USIS no Brasil, US$1 milhão era dedicado 
a gastos com a mídia.104 

A USIA classificava os diferentes perfis de centros binacionais 
entre “A”, aqueles financiados em maior grau pelo governo, com 
pelo menos um bolsista anual americano, com funcionários con-
tratados pelos USIS e capacidade de produzir materiais próprios, 
como filmes, notícias e artistas; “B”, os que recebiam menor apoio 
do governo, mas mantinham um funcionamento padrão, com au-
las de inglês, bibliotecas, com materiais fornecidos pelo “A” mais 
próximo; e “C”, menor número de atividades, com pelo menos um 
pequeno grupo de estudos de inglês, muitas vezes nascidos de inicia-
tivas individuais, que pediam reconhecimento e apoio do Governo 

102 Idem.
103 Documento 74: “Inspection Report, USIS-Brazil, October 21, 1960”.
104 Idem.
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americano. Em 1960, o Brasil tinha 16 centros considerados “A”, 11 
centros “B” e 32 do tipo “C”.105

O posto de São Paulo coordenava as ações também no Estado 
do Paraná e distribuía materiais para Goiás, Mato Grosso e oeste 
de Minas Gerais. O foco temático de São Paulo era principalmente 
estudantes e trabalhadores. Entre as atribuições do USIS São Paulo 
estavam três grandes centros binacionais de tipo “A” (São Paulo, 
Santos e Sorocaba), além de oito de tipo “B” e onze de tipo “C”, 
totalizando 22 centros sob sua “jurisdição”.106 

Um das ações destacadas do USIS São Paulo era o combate ao 
ultranacionalismo localizado na cidade de Campinas, que se opu-
nha à iniciativa privada estrangeira no Brasil. Para se contrapor a 
esses movimentos, o USIS São Paulo produzia séries de artigos nos 
principais jornais da cidade para explicar a participação americana 
na economia local. Além disso, foram produzidos folhetos e um 
documentário especial sobre a participação americana no desenvol-
vimento de Campinas, financiado parcialmente pela representação 
local da Câmara Americana de Comércio.107 Segundo Dizard Jr. 
(2004, p.181), o USIS São Paulo, um dos exemplos de centros bina-
cionais autossustentáveis nos anos 1960, tinha uma estrutura física 
grandiosa, com um prédio próprio de 17 andares, espaço para 600 
alunos, biblioteca, auditório, restaurante e teatro. 

O USIS Belo Horizonte, localizado no Consulado da cidade, 
coordenava dois centros binacionais “A” e oito de tipo “C”, em 
1960. O foco temático era principalmente voltado aos líderes sindi-
cais, com a produção de uma série de materiais sobre o trabalho nos 
EUA e um programa de rádio local para os trabalhadores; e aos estu-
dantes, com exibição de filmes apropriados para esse público, bolsas 
para o estudo de inglês e um esforço pessoal dos funcionários do 
USIS em desenvolver relações pessoais com intelectuais mineiros.108

105 Documento 74: “Inspection Report, USIS-Brazil, October 21, 1960”.
106 Idem. 
107 Idem.
108 Documento 74: “Inspection Report, USIS-Brazil, October 21, 1960”.
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Figura 39 – Turma de formatura de cursos de inglês do centro binacional em 

Belo Horizonte, em 1962.

Em 1960, o USIS Porto Alegre era responsável por dois centros 
binacionais de nível “A”, em Porto Alegre e Florianópolis; dois “B”, 
em Caxias do Sul e Pelotas, e dois “C”, em Bento Gonçalves e Lages. 
Outros centros menores e “embrionários”, entretanto, pediam reco-
nhecimento. Considerando a alta escolaridade da região e o histórico 
político (integralista e trabalhista), o foco nessa região era criar um 
“sentimento cívico”, com aulas de educação cívica nas escolas locais, 
nos moldes do que a USIA fazia no México.109 

No mesmo ano, o USIS Recife, responsável pelos Estados de 
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, 
também considerava a baixa escolaridade e analfabetismo e por isso 
dedicava-se à exibição de filmes, rádio e TV. Além disso, adminis-
trava três centros tidos como “A”, em Fortaleza, Natal e Recife; e 
quatro de tipo “C”, em Crato, Sobral, Mossoró e Maceió. Ainda em 
1960, o PAO local chamava a atenção para a necessidade de atingir o 
interior nordestino, possível foco de comunismo.110

109 Idem.
110 Documento 74: “Inspection Report, USIS-Brazil, October 21, 1960”.
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O USIS Salvador – responsável por dois centros binacionais “A”, 
na própria cidade e outro exclusivo para a Universidade da Bahia, 
além de um “C”, em Aracaju – era focado principalmente na rádio 
local e na produção de materiais gráficos para assuntos locais.111

O USIS Belém, “subposto” no Norte, tinha somente funcioná-
rios brasileiros e equipamentos considerados precários para cobrir 
a vasta área a que se propunha, como uma “station wagon ...in a 
completed dilapidated condition” (um furgão numa condição comple-
tamente precária). O serviço nesse posto dedicava-se a exibição de 
filmes, por meio de um projetor móvel que atingia as cidades mais 
distantes.112

O USIS Santos, outro “subposto” destacado pelo relatório 
interno da USIA em 1960, era um dos distritos consulares com 
uma das menores áreas em território em todo mundo, mas ainda 
assim com uma importância estratégica por causa do maior porto da 
América Latina e da crescente industrialização da região. Apesar de 
poucos funcionários, o posto santista contava com um funcionário 
destacado pela sua grande influência local: “um brasileiro muito 
respeitado, com ligações próximas a praticamente todos os contatos 
importantes em Santos, do prefeito aos editores de jornal, advogados 
e professores”.113 

A estrutura interna de cada centro binacional e de cada USIS 
dependia de sua importância estratégica definida de acordo com o 
Country Plan e com suas competências e público a atingir. Frankel 
(1965, p.148) tentou tipificar uma estrutura básica de um USIS 
nos anos 1960, prevendo suas diferentes possibilidades de ação e 
atribuições:

111 Idem.
112 Idem. Mais sobre postos móveis que atingiam cidades mais distantes no 

interior do Brasil em Bogart, 1995, p.xiv, 51. 
113 Documento 74.
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Figura 40 – Estrutura interna de um USIS nos anos 1960.

No começo dos anos 1960, os postos locais da USIA no Brasil 
continuaram a se proliferar. Em 1963, já eram 64 centros bina-
cionais, institutos culturais e associações culturais Brasil-Estados 
Unidos, que distribuíam os materiais da USIA e irradiavam o pró-
-americanismo (e anticomunismo) País afora. 

Eram eles: Araras, Araraquara, Barretos, Botucatu, Bragança 
Paulista, Itapetininga, Ribeirão Preto, Rio Claro, Jundiaí, Mirassol, 
Nova Granada, Piracicaba, Presidente Prudente, Santos, São José 
do Rio Preto, São Paulo, Sorocaba, Tatuí, Votuporanga (SP); Bar-
bacena, Belo Horizonte, Aracaju, Bento Gonçalves, Governador 
Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Teófilo Otoni, Ouro Preto, 
Uberaba, Uberlândia, Varginha (MG); Cachoeiro do Itapemirim, 
Campos, Lajes, Resende, Rio de Janeiro (RJ); Curitiba, Londrina, 
Maringá, Ponta Grossa (PR); Caxias do Sul, Pelotas, Porto Alegre 
(RS); Belém, Parnaíba (PA); Crato, Fortaleza (CE); Mossoró, Natal 
(RN); Maceió (AL); Manaus (AM); Florianópolis (SC); Goiânia 
(GO); Recife (PE); São Luis (MA); Sobral (CE), Salvador (BA); 
Teresina (PI) Vitória (ES). Nesse mesmo ano ainda estavam em 
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processo de formação centros em Araguari, Lavras (MG); e Passo 
Fundo, Rio Grande e Uruguaiana (RS).114 

Após o governo de Johnson, como em outras áreas, a expansão da 
USIA, também nos seus postos locais na América Latina, arrefeceu. 
Em 1965, o Brasil ainda era o país do mundo com maior número 
de centros binacionais, mas já tinha diminuído para 39 no total.115 
Ao longo da segunda metade da década de 1960, e nas décadas 
subsequentes, deu-se a tendência de diminuição do orçamento e do 
número de centros binacionais. 

Segundo o Relatório Interno da USIA sobre os centros binacio-
nais no Brasil:

Os gastos da agência com os centros binacionais mantiveram-se 
relativamente estáveis ou crescentes, atingindo seu pico no meio dos 
anos 1960, e a partir daí começaram a declinar [...]. O número de 
centros binacionais que recebiam financiamento da agência caíram 
de 39 em 1964, para 18 no ano de 1973 [...] da mesma maneira entre 
1968 e 1973 o número de funcionários dos USIS ligados aos centros 
binacionais caíram de 25 para dois.116

Em 1973, por exemplo, o orçamento do governo americano para 
os centros binacionais no Brasil foi de US$ 173 mil dólares, para os 
18 centros restantes.117 Porém, ao mesmo tempo em que dimi-
nuiu o financiamento governamental para os centros binacionais no 
Brasil, houve um crescimento vertiginoso dos lucros dos centros bi-
nacionais que restaram no País, entre os anos 1950 e os anos 1970.118

Subsidiados em grande parte dos casos, nos anos 1940 e 1950, 
nos anos 1960 metade dos orçamentos dos centros binacionais no 
Brasil provinham dos fundos locais, principalmente com aulas de 

114 Documento13: Lista de USIS do Brasil, com endereços e responsáveis em 1963. 
115 Documento 11.
116 Documento 92.
117 Documento 91.
118 Documento 92.
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inglês. Nos anos 1970, somente 3% do orçamento dos centros bina-
cionais do Brasil vinham dos EUA.119 

Mesmo com a diminuição do número de centros, o aumento 
dos lucros fez com que os centros binacionais que resistiram até os 
anos 1970 se mantivessem por si só, sem apoio governamental. O 
relatório interno da USIA em 1973 mostrava que “a receita total dos 
centros binacionais brasileiros até 1973 cresceram quatro vezes em 
relação à de 1964”.120

Figura 41 – Orçamento e apoio dos USIS nos centros binacionais do Brasil de 

1956 a 1973.

O mesmo relatório mostrava que o objetivo buscado pelos USIS 
no Brasil nos anos 1950 e 1960 ainda fazia efeito nos anos 1970, 
quando a USIA já não via os centros binacionais como principal 
canal da política americana de informação. Ainda que sem a par-
ticipação significativa de funcionários da USIA, nem uma política 
de informação que incluísse os centros, eles ainda eram vistos pelos 
brasileiros como lugares de excelência de cultura americana. 

119 Documento 92. 
120 Documento 92.
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Na mesma pesquisa de 1973, feita nas cidades que ainda tinham 
centros binacionais americanos, eles apareciam como mais impor-
tantes culturalmente (com 43%) do que os franceses (4%), alemães 
(11%) e ingleses (5%) para os seus moradores. Entre os pesquisados, 
a cultura americana em geral também aparecia como mais influente: 
79% apontavam os americanos como os melhores em música popu-
lar; para 48%, os melhores em literatura contemporânea; e para 35% 
os melhores em “estilo de vida” (contra 30% da França). 

Mesmo com a perda de importância na estratégia interna do 
governo, ao final de três décadas, dos anos 1950 aos 1970, os cen-
tros binacionais mostraram os resultados esperados inicialmente 
pela USIA, isto é, marcaram os EUA como referência cultural e de 
estilo de vida entre os brasileiros. Interessante notar também que 
os centros binacionais eram identificados pela população brasileira 
em geral como a forma de ação que era declaradamente do governo 
americano, ou apoiado por ele. Os outros meios de ação da USIA 
utilizaram-se, muitas vezes, de formas “não-assinadas” pelo gover-
no, com objetivo de alcançarem ainda maior eficácia e penetração 
nos modos de vida e de pensar do brasileiro. 

A agência de notícias e a mídia impressa

Com uma ampla penetração física no território brasileiro e o con-
trole periódico dos humores e opiniões políticas, inclusive interna-
cionais, dos cidadãos em geral e grupos-alvo em particular, a USIA 
também pretendia “moldar” a opinião pública nacional trabalhando 
para dialogar e influenciar, de toda maneira, os principais meios de 
comunicação do país.121

A forma prioritária de atingir a mídia em geral eram os jornais, 
revistas e principais publicações de maior circulação. Para isso, a 
USIA mapeava e mobilizava editores e jornalistas, produzia notícias 

121 Sobre importância de “moldar” opinião pública brasileira para a USIA, ver 
Bogart (1995, p.54); Haines (1989, p.168).
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locais em seus centros, transmitia notícias e fotos e as disponibilizava 
por meio de sua agência de notícias. A agência ainda escrevia artigos 
apócrifos ou com nomes fictícios, pois sem mostrar a sua origem 
tinha maior credibilidade junto ao público nacional. Além disso, 
ganhava a adesão gratuita e voluntária de jornais importantes tidos 
como “pró-americanos”.

A preocupação em oferecer notícias com a perspectiva america-
na em jornais brasileiros, que vinha desde o CPI de Creel, quando 
foram trazidas as primeiras agências de notícias americanas para 
a América Latina, continuou com o Birô de Rockefeller e no pós-
-guerra, com Truman. Na Guerra da Coreia, por exemplo, já havia 
um grande empenho midiático dos EUA para publicar notícias 
favoráveis ao esforço americano em jornais brasileiros. Fotos, artigos 
e quadrinhos pró-EUA eram difundidos pelos USIS no Brasil, além 
de suplementos como o Death comes from the Kremlim e One who sur-
vived (Haines, 1989, p.169). Quadrinhos como o Free World Speaks, 
abaixo reproduzido, eram confeccionados pelo governo Truman e 
enviados a todos os USIS do mundo: 

Durante o governo Truman, a partir de fevereiro de 1952, os 
USIS no Brasil também produziram a revista “Em Marcha”, ins-
pirada na bem sucedida “Em Guarda” do Birô. Essa, contudo, era 
voltada a um público mais restrito, de classe média intelectualizada 
formadora de opinião, com uma linguagem mais sofisticada, dife-
rente da mais “sensacionalista”, divulgada pelos USIS nos jornais 
brasileiros. O trabalho do chefe da seção de imprensa do USIS Rio 
de Janeiro, Roberto Gonzaga, foi fundamental para a publicação de 
artigos alinhados com a opinião americana nos principais jornais 
brasileiros, como O Globo, Jornal do Brasil e Última Hora (Haines. 
1989, p.169, 170).

Roberto Gonzaga tinha uma relação muito próxima com Assis 
Chateaubriand, o que também rendeu uma aproximação comercial 
entre a USIA e os Diários Associados, com quem a agência firmou 
um contrato para exibição de seus programas de rádio (como será 
visto no subcapítulo 3.6). Gonzaga também se relacionava com 
escritores influentes, como Lúcio Rangel, participando do processo 
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Figura 42 – Quadrinhos, como o Free World Speaks (1951) eram distribuídos 

durante o governo Truman nos USIS de todo o mundo, explicando a entrada dos 

EUA na Guerra da Coreia.
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de publicações de livros com apoio da USIA (o que será retomado no 
subcapítulo 3.4). 

No ano de criação da USIA, 1953, o Country Plan para o Brasil 
detectava como um dos riscos políticos no País, o “Peronismo aliado 
com comunismo gerando o ódio aos EUA”.122 Além disso, definia 
os públicos-alvo prioritários durante o governo Eisenhower: mili-
tares, funcionários públicos, responsáveis pelos grandes grupos de 
mídia, trabalhadores urbanos, rurais, formadores de opinião, artis-
tas, empresários (principalmente industriais) e líderes de partidos 
políticos.123

Os desafios na mídia brasileira eram muitos. Com mais de 700 
revistas de todos os tipos e com diferentes níveis de influência, mais 
de 1.300 jornais (sendo que mais de 100 eram diários e 26 deles só no 
Rio de Janeiro), era quase impossível a tarefa de cobrir os múltiplos 
pequenos grupos, pela grande variedade dos públicos consumidores 
dos periódicos.124 

A precariedade logística de transporte e das comunicações em 
um país continental dividido por rios, montanhas e selvas, também 
dificultava a missão, segundo a avaliação interna da recém-formada 
USIA. Por fim, a grande taxa de analfabetos, de quase 60% da popu-
lação brasileira, segundo o Country Plan de 1953, também dificulta-
va o acesso às notícias americanas.125

Naquele ano, um detalhado estudo sobre a eficácia da cobertura 
do Wireless Bulletin era feito nos 25 maiores jornais das principais 
cidades, que recebiam diariamente releases dos USIS em português 
e inglês para preparar a estratégia da agência a partir daí. Isso era 
feito primeiro com um receptor e distribuidor no Rio de Janeiro, e a 
partir de 1954 as notícias também começaram a ser distribuídas por 
São Paulo: “O BPAO (Branch Public Affairs Officer) em São Paulo 
está planejando fazer o monitoramento direto dos documentos que 

122 Documento 94.
123 Documento 94.
124 Idem.
125 Idem.
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chegam pelo sistema sem fio (wireless file), utilizando-se de dois Hal-
licrafters126 adquiridos para esse propósito”.127

A USIA também preparava legalmente a exportação de suas 
publicações (revistas, livros e até filmes) para o Brasil por meio do 
Informational Media Guaranty Program (IMG), que facilitava a ex-
portação dos materiais americanos para países que não podiam pagar 
em dólar (como o Brasil). Com isso, o governo americano aceitava 
a moeda local e era o “fiador” para comercialização dos materiais 
de informação, fazendo o pagamento diretamente aos exportadores 
americanos. O acordo com o governo brasileiro para o envio de ma-
teriais americanos foi assinado em novembro de 1954.128

Preocupado com as publicações que, segundo relatórios de pes-
quisa internos, eram “comunistas”, como os jornais “Democracia 
Popular”, “Notícias de Hoje”, “Imprensa Popular” e revistas como 
a mensal “Problemas”, que seriam publicações do Partido Comu-
nista do Brasil,129 a USIA começou a organizar um acompanhamen-
to mais sistemático da mídia brasileira em 1955.

Os já comentados Barômetros, que começaram na América La-
tina e se estenderam para o mundo, eram compilados nos USIS e de-
pois enviados para todas as agências e Departamentos relacionados 
ao sistema de inteligência, colocando a opinião pública como fator 
complementar entre as informações estratégicas no governo ame-
ricano: “Esse material de inteligência, semiacabado, é um elemento 
do quadro de inteligência – a opinião pública – a ser considerado e 
interpretado sob a luz de outros elementos que chegarem às decisões 
políticas e programáticas”.130

O controle sobre a mídia brasileira era, portanto, seguido de per-
to pela inteligência do governo, por meio de seu Social Science Re-
search Group (formado em 1955), que continha os Departamento de 

126 Aparelho de recepção de sinais, que poderia também retransmiti-los. Disponí-
vel em <http://www.hallicraftercollector.com>. Acesso em: 22 nov. 2013. 

127 Documento 74.
128 Documento 94.
129 Documento 95.
130 Documento 93.
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Estado, Defesa, o OCB (Operations Coordinating Board), a CIA e 
a USIA. O chefe de pesquisa da USIA, que comandava esse grupo, 
Dr. Leo Crespi, também era o Presidente da World Association for 
Public Opinion Research.

Como já descrito, por causa das repercussões das parcerias entre 
Esso e as pesquisas americanas no Brasil, tanto na imprensa brasilei-
ra tida como comunista, quanto no NY Times, a companhia de petró-
leo e a Embaixada americana tomaram o cuidado de não mencionar 
a fonte de financiamento para as pesquisas de barômetro no Brasil 
em correspondências internas, mas a Esso continuava financiando o 
levantamento da mídia nacional em 1956.131 

Segundo as recomendações da Embaixada, a empresa não deve-
ria mais ser mencionada, nem em relatórios confidenciais internos: 

Tanto a embaixada como a Esso acham que essa comunicação 
entre os dois sobre a informação deve ser tratada com o máximo de 
discrição... mesmo sendo classificado como CONFIDENCIAL, o 
Deputy Chief of Mission pediu para que os relatórios futuros desse 
tipo de apoiador não sejam identificáveis.132

As pesquisas americanas apontavam que, no geral, os edito-
riais dos maiores jornais brasileiros eram favoráveis aos EUA, 
durante os governos Eisenhower, Kennedy e Johnson. Segundo a 
USIA, o mais alinhado com a opinião americana era “O Jornal”, de 
Chateaubriand:

O Jornal, uma parte dos Diários Associados, propriedade do 
abastado Senador Assis Chateaubriand, é o jornal mais amigável e 
o mais compreensível com os EUA [...] O Jornal também refuta os 
argumentos daqueles que apontam que os EUA abandonam o Brasil 
economicamente [...] O Jornal foi o que mais valorizou os frutos da 
colaboração com o capital estrangeiro.133

131 Documento 75.
132 Idem.
133 Documento 97.
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Entre os jornais de São Paulo, eram recorrentes as menções da 
USIA ao tom conservador e pró-EUA de “O Estado de S. Paulo” 
durante todo o período estudado (anos 1950 até anos 1980). Em fe-
vereiro de 1956, por exemplo, O Estado de S. Paulo era destacado em 
relatórios sobre a mídia latino-americana feitos pela USIA, como o 
único jornal latino-americano a mencionar positivamente a oferta de 
urânio feita por Eisenhower, no âmbito do programa Atoms for Pea-
ce: “Somente um jornal, o influente O Estado de S. Paulo, do Brasil, 
dedicou um editorial ao assunto. O articulista de O Estado elogiou 
a decisão de Eisenhower e diferenciou essa oferta generosa de parte 
dos EUA, em relação ao comportamento da União Soviética”.134

Diferentemente do tom de parceria que a USIA adotava aos 
empreendimentos de Chateaubriand, no caso de “O Estado” os 
relatórios sempre apontavam que a linha editorial do jornal era na-
turalmente favorável aos EUA. E como demonstram relatórios da 
agência, era o próprio jornal que buscava o diálogo para publicação 
dos produtos da agência. 

Esse era o caso do relatório da USIA, que resumia as cartas de 
leitores que chegavam à revista “Combate”, segundo a agência, uma 
publicação que era distribuída em toda América Latina e bem aceita 
na maioria dos países. Segundo as cartas de leitores latino-america-
nos que chegavam à USIA, a maioria elogiava a revista por ser uma 
“porta-voz da democracia e da solidariedade continental”.135 

Entre as correspondências destacadas, em dezembro de 1958, es-
tava uma carta do secretário da seção internacional de “O Estado de 
S.Paulo”, Oliveiros S. Ferreira,136 que pedia permissão para publicar 
os textos de “Combate” em seu jornal:

Eu considero como de inestimável valor para a discussão dos 
problemas da América Latina e para a formação de uma consciência 
política democrática na América Latina. [...] Como secretário da 

134 Documento 96.
135 Documento 76.
136 Também professor de Ciência Política na Universidade de São Paulo, na PUC-

-SP e no Programa San Tiago Dantas.

Atuacao_politica_da_AI-EUA__(MIOLO)__Graf_v1.indd   230 14/01/2016   22:19:17



A ATUAÇÃO POLÍTICA DA AGÊNCIA DE INFORMAÇÃO...  231

seção internacional no jornal O Estado de São Paulo [sic], e conside-
rando que muito dos artigos publicados na revista Combate podem 
ser reproduzidos no jornal, eu gostaria de pedir o favor de saber 
sobre a possibilidade de transcrever esses artigos que parecerem 
apropriados.137 

Para a USIA, O Estado de S. Paulo aparecia como crítico aos 
EUA somente quando reclamava uma maior presença econômica e 
política no Brasil: 

O Estado de São Paulo, de visão conservadora, crítico mas 
basicamente um jornal amigável, dedicou atenção especial para a 
política dos EUA que afetaria a América Latina em geral e o Brasil 
em particular ...o jornal comentou sobre a “tristeza que a América 
Latina sente por ter sido abandonada ou traída pela política externa 
dos EUA desde a Guerra”.138

O jornal se desapontava com a falta de um maior compromisso 
por parte do Presidente Eisenhower durante a Conferência do Pa-
namá em 1956: 

Considerou as palavras do Presidente Eisenhower com “um 
amargo desapontamento” de todos aqueles que esperavam que ele 
fosse demonstrar, nessa ocasião, que os EUA iriam responder aos 
“urgentes apelos daqueles que julgavam que o programa de ajuda 
americano não se orienta em direção aos que são os amigos mais leais 
da América”.139

Mas apesar da postura crítica por reivindicar maior compromisso 
dos EUA para com o Brasil, “O Estado”, assim como “O Jornal”, 
e O Globo, eram jornais tidos como “responsáveis”, com quem a 

137 Documento 76.
138 Documento 97: “Brazilian Opinion of US Policies (June 1956)”.
139 Documento 72: “IM- 23- 56, Latin American reactions to the Panama Meeting 

of Presidents of the American Republics, August 15, 1956”.
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USIA contava para publicação de sua opinião no Brasil. Segundo 
relatórios da agência de 1956, tanto em “O Jornal”, quanto em “O 
Estado” (assim como em outros jornais “responsáveis” do Brasil),140 
foram publicados vários editoriais em favor do programa Atoms for 
Peace e contra o monopólio estatal brasileiro da energia atômica no 
Brasil. A USIA destacava a série de artigos especiais, publicados em 
maio de 1956 em O Estado de S. Paulo:

Aproximadamente no meio de maio, O Estado concluiu uma 
série de artigos especiais sobre o “Brasil na era atômica”, produzidos 
para influenciar a opinião pública em direção à uma compreensão 
mais sadia sobre os problemas envolvidos. A série começou afir-
mando que, infelizmente, as paixões distorceram as discussões sobre 
esse assunto importante e que, em primeiro lugar, o que deveria ser 
decidido era se o monopólio do governo para o desenvolvimento 
da energia atômica era contra os interesses nacionais. Os artigos 
subsequentes discutiram o delicado tema da exploração das areias 
monazíticas e a exportação de óxido de tório para os EUA. A série 
concluía com a opinião de que “adotar uma política de monopólio 
do Estado em um campo que necessita de cooperação de empresas 
privadas, arriscava atrasar a utilização da energia atômica para fins 
pacíficos no país” O jornal dizia que enquanto o Estado tinha o 
absoluto direito de exercer a direção sobre o tema, essa seria melhor 
exercida por meio de uma autarquia.141 

No mesmo ano de 1956, a USIA começava a usar, de acordo com 
diretrizes globais, temas de interesse da agência em séries de artigos 
especiais nos jornais brasileiros, seja sobre os benefícios do uso pací-
fico da energia atômica, como propunha o “Atoms for Peace” de Ei-
senhower em O Estado de S. Paulo, quanto as séries de reportagens 
que alertavam sobre os riscos do comunismo, chamada de “A morte 
vem de Moscou”, em O Globo. 

140 Documento 97.
141 Documento 97.
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Figura 43 – Série de reportagens do Departamento de imprensa da USIA publica-

da em O Globo, chamada “A morte vem de Moscou”, de 21 a 28 de maio de 1956.

Encontradas entre as reportagens publicadas pelo Departamento 
de Imprensa dos USIS brasileiros nos arquivos da USIA em College 
Park, a série de artigos intitulados “A Morte Vem de Moscou”, conta-
da em O Globo, com ilustrações de André Le Blanc e sem assinatura 
de reportagem, teve seis “episódios”, de 21 a 28 de maio de 1956.142

A série contava a história de assassinatos ligados a agentes comu-
nistas no Brasil e no mundo. Em sua primeira reportagem, a série 
comparava o comunismo ao nazismo e contava a história de um 

142 Documento 98.

Atuacao_politica_da_AI-EUA__(MIOLO)__Graf_v1.indd   233 14/01/2016   22:19:17



234  FERNANDO SANTOMAURO

padeiro ligado ao comunismo, que com outros membros do Partido 
Comunista, e a mando de Luiz Carlos Prestes, teriam “executado 
brutalmente” a jovem Elza Fernandes.143 

A terceira reportagem contava a história de uma menor de idade 
conhecida como “Nelly”, que por se apaixonar por um comunista 
foi também assassinada. A quarta reportagem contava a história 
do assassinato de um taxista, que teria ocorrido pelas costas, por 
comunistas que tinham assassinado a jovem Nelly. Com a manchete 
“Inocente Chefe de Família, Vítima do Instituto Sanguinário Dos 
Comunistas”, trazia como subtítulo “‘Paulista’ Foi Assassinado 
Apenas Porque Conduziu em Seu Táxi os Executores de ‘Neli’ – Re-
memorando um Crime Que Chocou Profundamente os Sentimen-
tos Cristãos da Família Brasileira”. 

A sexta e última reportagem da série, contava a história de 
Trotsky no México, que a mando de Stálin, também fora assassinado 
pelas costas.

Como já apontava o Country Plan da USIA em 1953, os USIS no 
Brasil também se preocupavam em atingir os diversos jornais, com 
diferentes públicos. Para isso a USIA também preparava suplemen-
tos para menores jornais regionais, como “A Gazeta Comercial”, de 
Juiz de Fora (MG), ou “A Gazeta”, de Santa Cruz do Sul (RS). Os su-
plementos, como o “Desfile do Mundo para o seu Lar”, misturavam 
temas católicos, com variedades ligadas ao estilo de vida americano e 
por fim, atualidades mundiais, sempre com a perspectiva americana.

A capa do suplemento “Desfile do Mundo para o seu Lar” de 
abril de 1957, a seguir, falava sobre a quaresma. Esse documento 
foi encontrado nos arquivos da seção de imprensa do USIS Rio de 
Janeiro, entre jornais e suplementos também produzidos pela USIA 
no Brasil. 

A publicação da USIA, dedicada a jornais de cidade do in-
terior, falava em sua capa principalmente aos católicos: “Com a 
aproximação da Quaresma, as pessoas de boa vontade voltam seus 
corações para a Grande Tragédia, orando fervorosamente para que 

143 Documento 98.
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Figura 44 – Última reportagem de “A morte vem de Moscou”, publicada em O 
Globo, em 28 de maio de 1956.
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Figura 45 – Capa do suplemento “Desfile do mundo para o seu Lar”, de abril de 

1957, que falava sobre a quaresma.

o sacrifício do Filho de Deus não tenha sido em vão, e Sua glória ilu-
mine as decisões dos responsáveis pela paz entre os homens” e junto 
ao subtítulo da capa, o anúncio de uma reportagem sobre esculturas 
da “Via Crucis”, no interior do encarte.

Dentro do suplemento, ao lado da matéria sobre as esculturas 
religiosas, havia uma reportagem sobre uma jovem brasileira que ga-
nhou uma bolsa do jornal Herald Tribune para ir aos EUA. Norma, 
como se chamava, havia tido muito sucesso por lá tocando trompete 
(sambas, gafieiras e jazz), participando de trabalhos comunitários, 
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dando palestras sobre o Brasil nas escolas e até ganhando cerca de 
US$ 6 mil, em um famoso programa de TV americano chamado 
“Qual o nome da Música?”. 

Figura 46 – Reportagem do suplemento “Desfile do mundo para o seu Lar”, de 

abril de 1957, com reportagens sobre trompetista brasileira que visitava os EUA.

Na última página do suplemento eram contadas as últimas 
notícias “internacionais”, todas relacionadas aos EUA, nenhuma 
delas ao Brasil. A primeira apresentava o novo submarino nuclear 
americano em partida para uma viagem “experimental”. A segunda 
descrevia o novo helicóptero do Presidente americano, com luxuo-
sos quatro lugares. A terceira e última mostrava a foto do próprio 
Presidente Eisenhower, em um “momento histórico”, assinando a 
resolução que estabelecia a “Doutrina para o Oriente Médio”, para 
“garantir a paz” naquela região.

Os dois exemplos dados de suplementos e série de reportagens da 
USIA em jornais brasileiros eram voltadas para públicos diferentes. 
O primeiro, em O Globo, de circulação nacional, mas com maior pú-
blico principalmente no Rio de Janeiro, apresentava uma das linha 
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editoriais da USIA nos jornais brasileiros: o anticomunismo. A se-
gunda apresentava outro perfil entre as publicações da USIA, voltado 
para jornais regionais e mesclando valores cristãos, com reportagens 
de variedades que exaltavam o estilo de vida americano; e, por fim, 
os feitos da política externa americana com uma perspectiva positiva.

Em comum, entre os dois tipos de reportagem da agência estava 
um dos grandes princípios do modo USIA de agir nos meios de 
comunicação de massa: a não-assinatura de suas produções.144 Isso, 
segundo suas pesquisas de mercado, mostravam-nas menos tenden-
ciosas, e portanto mais eficazes por não deixar nenhum rastro de 
intervenção governamental americana.

144 Mais sobre o princípio de anonimato nas produções da USIA em Bogart (1995, 
pp.114-5, 123).

Figura 47 – Reportagem sobre atualidades mundiais, com destaque para o 

Presidente Eisenhower, no suplemento “Desfile do mundo para o seu Lar”, em 

abril de 1957.
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Figura 48 – Textos da revista “Problemas do Comunismo”, publicação mundial 

da USIA, no Brasil distribuída pela Editora Ipanema, sem assinatura da agên-

cia, de setembro de 1956.

Outro tipo de publicação da USIA era a revista bimensal “Pro-
blemas do Comunismo”,145 voltado para um público mais elaborado 
e formador de opinião, com reportagens mais aprofundadas e den-
sas, apresentando dados estatísticos e menos ilustrações.

145 Documento 99.
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Seus artigos, de acadêmicos e especialistas ilustres, sempre des-
mitificavam dados sobre a União Soviética e a China Comunista e 
tinham livres direitos de reprodução (curiosamente com exceção pa-
ra os EUA e Canadá). Mais uma vez a marca da USIA não aparecia 
como produtora do material, que era assinada no Brasil pela Editora 
Ipanema. Essa revista era também reproduzida em várias línguas, 
em todos os continentes, mas nunca com a marca da USIA.146

O anonimato era uma das condições para o uso das notícias e 
materiais distribuídos pela USIA. Em seu boletim diário de notícias, 
ao invés de condicionar a reprodução à citação da fonte, liberava o 
uso apenas quando não fosse citada a fonte: “A reedição dos artigos 
publicados nêste boletim, sem mencionar a fonte, é permitida”.

Figura 49 – Boletim de notícias da USIA: não mencionar a fonte era requisito 

para a utilização dos materiais.

O próprio Streitbert, diretor da USIA em 1954, declarava no 
Congresso norte-americano que o anonimato era condição básica 
para a aceitação do público nos jornais, por exemplo, dos quadri-
nhos: “Se os leitores dos jornais que publicam esses quadrinhos 

146 Documento 99.
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soubessem que eles foram produzidos para nossos propósitos, os 
jornais talvez não os utilizassem mais”.147 

Em pesquisa interna sobre a eficácia da distribuição e do uso das 
notícias da USIA nos jornais, revistas, rádios e televisões brasileiras 
em 1959,148 descobria-se que, apesar do maior atraso em lugares 
mais longínquos como o Norte e interior do Brasil, as notícias che-
gavam a todas as regiões brasileiras, e diariamente no Rio de Janeiro 
e em São Paulo: “A grande maioria dos veículos pesquisados – qua-
tro entre cinco jornais, nove entre dez radialistas, e mais do que três 
entre cinco revistas – relataram receber os materiais dos USIS “.149 

O uso das notícias era também satisfatório, principalmente nas 
cidades capitais, no Norte, em rádios e TVs, onde o uso apresentava-
-se proporcionalmente maior: “Enquanto a maioria dos veículos que 
recebem os materiais da USIS usam menos do que a metade do que 
eles têm, quase um terço das estações de rádio e TV cobertas pela 
pesquisa usam mais do que 50% do material; essa percentagem é 
ainda mais alta nas cidades capitais e no norte”.150

Além da eficiente distribuição, a USIA no Brasil também 
contava com aliados de peso para difundir suas notícias, como o 
já mencionado Assis Chateaubriand e jornalistas declaradamente 
pró-americanos como Carlos Lacerda, Pereira Carneiro e Paulo 
Bittencourt. Assim como esses, havia as organizações como a Agên-
cia Nacional,151 que “plantavam” matérias e/ou editoriais (muitas 
vezes com pseudônimos) em jornais de grandes circulação como O 
Globo,152 Correio da Manhã, Tribuna de Imprensa153 e revistas como 

147 Documento 112.
148 Documento 78: “Utilization and Opinions of USIS Brazil - Media Press Servi-

ces, 1959”.
149 Documento 78.
150 Documento 78.
151 Esses citados nominalmente pelo historiador da CIA, Haines (1989, p.168).
152 Artigos apócrifos ou editoriais assinados por pseudônimos em O Globo e O 

Cruzeiro também citados em Haines (1989, p.169).
153 Sobre o trabalho da USIA no Correio da Manhã e Tribuna de Imprensa é refe-

rência o pioneiro sobre a USIA no Brasil, dissertação de mestrado defendida na 
USP, por Cattai (2011).
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O Cruzeiro. Em listagem secreta da USIA de 1958, indicavam-se os 
jornais e revistas mais importantes do Brasil, com quem a agência 
poderia contar: 

Figura 50 – Lista da USIA sobre órgãos importantes de imprensa não comunis-

ta no Brasil, em 1958.

A partir do governo Kennedy, com a mudança de foco da USIA 
para o Brasil, restringindo a sua atenção principalmente a estudan-
tes, trabalhadores urbanos e rurais, principalmente no Nordeste, as 
publicações dos USIS também se diversificaram e dedicaram-se à 
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produção de materiais especiais para esses públicos. O trabalho com 
os maiores jornais e revistas do País, porém, se manteve.

Além da figura do Presidente e de sua família, os novos progra-
mas de JFK, como o Peace Corps, por exemplo, continuaram a ser 
elogiados pelos jornais brasileiros com maior circulação. Segundo 
levantamento da USIA, em 1961: 

Exceto Cuba, a reação da imprensa latino-americana foi extrema-
mente favorável. No Brasil, o Jornal do Commercio aplaudia a ideia 
e dizia que o “corps” permitiria que os jovens da América do Norte 
“pusessem em prática suas ideias democráticas, fraternidade humana 
e a dignidade do trabalho por meio dos contatos interpessoais”.154

A partir de 1963, os “latino barômetros” também começaram 
a apontar uma mudança de postura em relação governo brasileiro 
de Goulart. No levantamento da USIA em setembro de 1963, as 
críticas dos jornais brasileiros (ou de correspondentes desses jornais) 
eram motivo de preocupação para a agência. O correspondente do 
Jornal do Brasil nos EUA, Nahum Sirotsky, relatou uma situação de 
grave crise política no governo brasileiro à USIA de Murrow.155 

O Estado de S. Paulo também demonstrava a crise vivida por 
Jango, segundo a USIA: 

Goulart está desesperado, de acordo com o normalmente confiável 
Estado de São Paulo, e ameaça a começar as expropriações de terra com 
indenização em dinheiro. ...O Estado de São Paulo sugere o rompi-
mento aberto entre os normalmente aliados PTB (Partido Trabalhista 
=Goulart) e o PSD. Enquanto isso, Kubitschek, o líder nas pesquisas 
para Presidente em “65, admite a possibilidade [de se candidatar] .156

Mesmo com a morte de Kennedy, os jornais brasileiros de maior 
circulação continuaram, no geral, a elogiar o seu sucessor, Lyndon 

154 Documento 101.
155 Documento 102.
156 Documento 102. 
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Johnson. Segundo relatório da USIA em janeiro de 1964, o “Estado 
de S. Paulo” dedicou de 20 a 27 de dezembro uma cobertura exclusi-
va do primeiro mês de Johnson na presidência, descrevendo-o como 
um “um político profissional [...], um dos mais talentosos articula-
dores táticos do Congresso”.157 

Ao mesmo tempo, o relatório da agência destacava a postura crí-
tica do jornal em relação a Goulart, que atrapalharia a aproximação 
dos EUA com a América Latina: “Neste mais delicado momento da 
história brasileira, há um grupo que não pensa, esforçando-se para 
impedir a realização das aspirações da nação”.158

Após o primeiro mês de mandato de Johnson, O Estado de S. 
Paulo publicava um editorial que fechava a série de reportagens 
especiais sobre o novo Presidente americano, em 27 de dezembro 
de 1963, intitulado “The First Thirty Days of Lyndon Johnson” (Os 
primeiros trinta dias de Lyndon Johnson). A USIA caracterizava o 
editorial, publicado quatro meses antes do golpe, como “elogios efu-
sivos ao Presidente Johnson e uma expressão da mais alta confiança 
na sua habilidade em ‘defender a civilização e garantir a paz’”.159 

É interessante notar que após o golpe militar de primeiro de abril 
de 1964, a USIA encomendou uma pesquisa sobre “Como os pro-
fissionais da mídia de massa afetam o processo político e porque eles 
agem dessa maneira para alcançar o efeito desejado”,160 com base em 
entrevistas das pessoas responsáveis pelos meios de comunicação 
mais influentes do país. A conclusão a que o estudo chegava era de 
que os grandes meios de comunicação do Brasil eram empresas fami-
liares, que refletiam a posição social (abastada) de seus proprietários: 

[...] os jornais politicamente importantes do Brasil não são institui-
ções impessoais. A maioria reflete suas opiniões gerais de acordo 
com a posição de seu dono, que circula entre os círculos sociais mais 
altos. O resultado disso é que as ideias são normalmente as clássicas 

157 Documento 102.
158 Documento 102.
159 Documento 102.
160 Documento 83: “BR 6403, Brazil Effect of Media on Politics, 1964”.
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liberais, ao invés das marxistas, e os seus interesses são normalmente 
conservadores, ao invés de revolucionários. [...] Os jornalistas são 
independentes até onde o diretor permitir.161

Mesmo com as denúncias públicas de possíveis participações es-
trangeiras em publicações dos “Diários Associados” (que já entrava 
em crise financeira), da editora Abril, do Reader’s Digest e do acordo 
da Time-Life com a Globo, em 1966, as atividades dos USIS não fo-
ram denunciadas e continuaram normalmente: Segundo telegrama 
interno da USIA: “houve uma pequena menção na imprensa ao pro-
grama de livros da USAID mas sem citar os USIS. Sem sinal, ainda, 
de nenhum ataque [...] o Cruzeiro e a TV Tupi continuam usando o 
material dos USIS”.162 

Por isso, o trabalho dos USIS com a imprensa continuou. Ainda 
em 1982, estudos mencionavam publicações brasileiras que usavam 
material anticomunista da USIA, como o “Jornal da Tarde”, que pu-
blicou uma série de charges humorísticas satirizando as promessas 
não cumpridas da URSS, aproveitando das dificuldades internas do 
bloco no início dos anos 1980.163 

A mídia tradicional, porém, não foi a única frente da USIA para 
influenciar os diferentes grupos no Brasil. Para cada grupo a ser 
atingido, seja nas grandes cidades ou no interior, a agência tinha uma 
tática especial para os estudantes, trabalhadores das cidades ou do 
campo e para as favelas. 

Os programas para os grupos prioritários: 
estudantes, trabalhadores urbanos e rurais 

Além dos grupos dominantes politicamente, economicamente e 
formadores de opinião – como jornalistas, artistas e intelectuais – era 

161 Documento 83: “BR 6403, Brazil Effect of Media on Politics, 1964”.
162 Descritos em relatórios confidenciais do Departamento de Estado naquele ano, 

em Documento 104.
163 Cull (2008, p.424).
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fundamental para a USIA a mobilização de grupos emergentes e 
potenciais transformadores da ordem vigente. Eram esses os estu-
dantes, os trabalhadores da cidade e do campo.164 Isso considerando 
o contexto de instabilidade política em um país jovem em ampla 
transformação como o Brasil dos anos 1950 e 1960.

Entre esses grupos, os naturalmente afetados pela estrutura da 
USIA no Brasil (centros binacionais, com bibliotecas e escolas de in-
glês) eram os estudantes, alvos por excelência das políticas da agên-
cia. Como visto no subcapítulo 3.1, os estudantes brasileiros eram 
alvo constante de pesquisas quantitativas e qualitativas, de modo 
que se formulassem as medidas mais adequadas para esse grupo, um 
dos mais antiamericanos do país e mais pró-comunistas.

As políticas de atração dos jovens estudantes eram realizadas 
por meio da educação e da cultura. O lado educacional contava com 
o ensino da língua, com a disponibilização de livros americanos a 
preços atrativos (subsidiados), ou locados em bibliotecas dos USIS, 
e com as bolsas de estudo para jovens promissores. A frente cultural 
promovia a exibição de filmes, a transmissão de programas com as 
músicas americanas nas principais estações de rádio brasileiras e a 
organização de feiras e exibições de assuntos de interesse americano, 
como o uso pacífico da energia nuclear ou com os feitos espaciais 
americanos.

Para a difusão de livros americanos, ao longo dos anos 1950 e 
1960, a USIA desenvolveu um programa de tradução de obras sele-
cionadas, que eram subsidiadas e voltadas para o público estudan-
til.165 Entre 1950 a 1963, foram traduzidos ao português livros que 
contavam o progresso americano em temas como eletrônica, eletrici-
dade, energia atômica, desenvolvimento econômico. Também eram 
destaque biografias de grandes heróis americanos, como Eleonor 
Roosevelt, Abraham Lincoln e clássicos internacionais como “Moby 
Dick”, “Animal Farm” e “A Democracia na América”. 

164 Sobre os critérios de definição dos grupos prioritários da USIA, ver Bogart, 
1995, p.55.

165 Documento 105.
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Figura 51 – Os estudantes na mira da USIA: foto de correspondências entre a 

União Estadual dos Estudantes Fluminenses e o Partido Comunista Chinês, 

tirada pelo USIS/Rio de Janeiro, após o golpe militar.

Outros temas recorrentes entre as publicações traduzidas e 
distribuídas pela agência eram os que criticavam o regime comu-
nista, como “Tempestade sobre o mundo: A morte da liberdade na 
Rússia”, “Mestres do Embuste” e “A Condição Humana na China 
Comunista”. Nos anos 1950 e 1960, a USIA traduziu e distribuiu 
no Brasil obras de Ernest Hemingway, J. Edgar Hoover e Raymond 
Aron. Os preços ao consumidor final variavam de 50 centavos de 
dólar a US$ 3 dólares.166 

Além de facilitar a exportação de livros por meio do Informa-
tional Guaranty Media Program, auxiliando as editoras americanas 
na venda de livros no Brasil a partir de 1954, a USIA também agia 
como intermediária e facilitadora para publicação de seus livros por 
editoras brasileiras. 

166 Documento 105.
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Roberto Gonzaga, chefe de imprensa do USIS no Rio de Janeiro, 
intermediava as negociações com editoras brasileiras e as encami-
nhava para Dr. Gordon Brown, CAO-USIS/Rio, responsável pelos 
contratos com editoras brasileiras. Em um desses casos,167 Gonzaga 
teria cobrado do jornalista e escritor Lúcio Rangel cerca de Cr$ 8 mil 
cruzeiros pelo direito de publicação de quatro livros da USIA, o que 
normalmente não fazia parte do procedimento da agência. 

Saldanha Coelho, outro célebre jornalista da época e ligado a 
Rangel, denunciou o ocorrido à Embaixada americana, que abriu 
investigação interna para julgar o caso da “gratificação” pedida por 
Gonzaga. Segundo depoimento por escrito de Rangel, ele havia en-
tregado o dinheiro, em mãos, ao chefe do Departamento de impren-
sa do USIS/Rio, em um café na frente da Embaixada americana. O 
fato foi negado por Gonzaga, que teria dito que tal valor teria sido 
repassado a Rodrigo Miranda, outro funcionário do USIS Rio, para 
os serviços de tradução de livros americanos.168 

Para Gonzaga, chefe de imprensa do USIS/Rio, Lúcio Rangel 
seria um testa de ferro de Saldanha Coelho, para conseguir direitos 
de livros da USIS para outras editoras: “Durante o processo de in-
quérito, Roberto Gonzaga declarou acreditar que ele poderia provar 
que Lúcio Rangel era só um ‘parceiro silencioso’ ou um ‘testa de 
ferro’ de Saldanha Coelho no mercado editorial, [...] e que Saldanha 
estava tentando usar Rangel para deslegitimar Gonzaga”.169 

Lúcio Rangel foi consultado pelo Departamento de Inspeção 
da USIA na própria sede da editora Alvorada-Edições de Arte, da 
qual ele era editor, e manteve sua história original:”o Sr. Dickinson 
encontrou o Sr. Rangel no escritório do último, na Travessa do Ou-
vidor, 27, às 2:10 daquela tarde. O Sr. Rangel continuou a afirmar 
que ele deu Cr$ 8.000 a Roberto Gonzaga [...] Ele repetidamente 

167 Descrito em informe interno do Departamento de inspeção da USIA, em 9 de 
setembro de 1955, Documento 74: “Record of Meeting in Mr. Vebber’s Office 
- September 9, 1955”.

168 Documento 74.
169 Documento 74.
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declarou que conhecia Roberto Gonzaga e que foi ele que havia re-
cebido o dinheiro”.170 

O fato é que os USIS tinham contato direto com figuras de des-
taque no meio editorial brasileiro da época, como Rangel e Saldanha 
Coelho e, como visto, assistia à cerrada concorrência das editoras 
nacionais para a publicação de seus livros. 

Os livros americanos eram disponíveis também para aqueles que 
não quisessem comprá-los, sendo acessíveis nas bibliotecas espalha-
das pelo País, que configuravam a célula inicial da presença física 
americana no Brasil. Além dos livros, as bibliotecas eram centros de 
encontro e sedes físicas para cursos de línguas e outras atividades.171

Para os estudantes que se destacavam como maiores potenciais 
lideranças em suas áreas de atuação, eram oferecidas bolsas de es-
tudo para os EUA. Em 1953, 61 estudantes na faixa dos 30 anos, 
em sua maioria de São Paulo (34 paulistas), e o restante do Rio de 
Janeiro foram escolhidos como bolsistas.172 Um quarto desses era 
considerado da classe mais alta e os outros da classe “B”. 

A maioria dos estudantes era da área de ciências humanas e so-
ciais. Segundo pesquisa feita com os bolsistas depois de seus regres-
sos ao País,173 a avaliação dos EUA e de seu modo de vida era mais 
alta entre os estudantes que foram aos EUA do que a dos estudantes 
brasileiros, das mesmas áreas, que ficaram no Brasil: 

Sobre as atitudes em relação aos americanos e ao estilo de vida 
americano, não há dúvidas de que o efeito automático de suas visitas 
foi favorável. Esta conclusão é baseada não só no que os bolsistas rela-
taram, mas também comparando as suas opiniões com as de um outro 
grupo de brasileiros, que não fizeram a viagem aos Estados Unidos.174 

170 Documento 74.
171 Mais sobre a importância das bibliotecas na estratégia da USIA na América 

Latina em Bogart, (1995, p.25).
172 Documento 106.
173 Documento 106.
174 Documento 106.
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Outra característica observável pela pesquisa era que os ex-
-bolsistas brasileiros tornavam-se defensores e promotores da boa 
imagem americana em seus campos de atuação: 

O ponto mais interessante deste estudo foi o de como os bolsistas 
que retornaram tornam-se emissários ou fontes de informação sobre 
os Estados Unidos nas suas comunidades [...] todo bolsista acaba 
sendo considerando como uma autoridade sobre os Estados Unidos, 
pelo menos em alguns assuntos e em certos círculos”.175

Um segundo grupo prioritário para a USIA em um Brasil em 
crescimento era o de trabalhadores urbanos, que se apresentavam 
como foco potencial de comunismo, inclusive com ligações com o 
PTB de Jango por causa do formato “tutelado” que os sindicatos 
brasileiros foram formados desde Getúlio. No planejamento da 
USIA para o biênio de 1954-1955, essa importância estratégica do 
Trabalho era destacada: “O Trabalho é um dos, se não o principal, 
grupo alvo para o esforço comunista soviético [...] ajudado e incitado 
pelos agentes do peronismo, ambos com apoio substancial de um 
importante elemento do Partido Trabalhista Brasileiro”.176

Por causa da importância da área e do potencial “comunista-pe-
ronista” dos sindicatos brasileiros, desde o Country Plan da USIA, de 
1953, foi indicado a figura do “Labor Attaché”, que seria responsável 
pela articulação com as lideranças sindicais brasileiras, pela produção 
de materiais anticomunistas específicos para os trabalhadores do País, 
em conjunto com organizações da Igreja Católica que trabalhavam 
com sindicatos, organizações sindicais americanas, internacionais e 
com a chancela do Ministério do Trabalho brasileiro da ocasião.177 

Com ajuda das organizações brasileiras (algumas sem comprova-
ção de existência) e entidades de trabalho americanas, os USIS difun-
diram muitos materiais por meio desses grupos. Os materiais de teor 

175 Documento 106.
176 Documento 64.
177 Documento 64.
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anticomunista eram dedicados aos operários brasileiros e nenhum dos 
encontrados nos arquivos americanos – como revistas, quadrinhos 
e folhetos dos USIS brasileiros – eram assinados oficialmente pela 
USIA ou por qualquer órgão relacionado ao governo americano.

A série de panfletos abaixo, assinados por uma instituição cha-
mada de “Lei e Polícia-serviço de contra propaganda” era destinada 
aos operários, criticando a liberdade de trabalho e política e a falta de 
valores religiosos no comunismo.

Figura 52 – Folheto anticomunista produzido pela USIA no Brasil e assinado 

por “Lei e Polícia – serviço de contra propaganda”.
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Figura 53 – Folheto anticomunista produzido pela USIA no Brasil, reforçando 

valores religiosos e assinado por “Lei e Polícia – serviço de contra propaganda”.
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Figura 54 – Folheto anticomunista produzido pela USIA no Brasil, voltado 

para o operariado nacional e assinado por “Lei e Polícia – serviço de contra 

propaganda”.
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Figura 55 – Folheto anticomunista produzido pela USIA no Brasil, associando 

o comunismo à “Traição, Ódio e Sangue” e assinado por “Lei e Polícia – serviço 

de contra propaganda”.
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Figura 56 – Material anticomunista produzido pela USIA no Brasil, contrapon-

do o comunismo aos valores familiares e à liberdade, assinado por “Campanha 

de Educação Social”.

O curioso é que muitos desses documentos localizados nos ar-
quivos americanos apresentavam anotações a lápis, nos versos, com 
data e localização do posto da USIA no Brasil, assim como a caixa de 
fósforos abaixo.

A partir de 1955, os materiais da USIA, principalmente do USIS 
São Paulo começam a ser assinados como se fossem produzidos pela 
“Cruzada Brasileira Anti-comunista”. Sem endereço, a cruzada 
apresentava uma caixa postal (910), no Rio de Janeiro. 

Um ano pós a morte de Getúlio Vargas, a Cruzada Brasileira An-
ticomunista lançou um panfleto que tentava mostrar as “duas caras” 
de Luiz Carlos Prestes, no intuito de amenizar o antiamericanismo 
que aumentava imediatamente após o suicídio de Getúlio e desvin-
cular o comunismo da sua imagem, ligado ao trabalhismo.

Para isso, o panfleto mostrava declarações dos comunistas bra-
sileiros antes da morte de Vargas, quando o criticavam e alertavam 
o público brasileiro, em letras garrafais: “Reparem no cinismo com 
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Figura 57 – Caixa de fósforos anticomunista produzida pela USIA no Brasil. No 

verso escrito à lápis “USIS São Paulo, OM 11/14/55”.

que êstes mesmos comunistas agora alegam ser discípulos de Vargas 
e tentam, no seu nome, agitar o país”: 

A mesma “Cruzada Brasileira Anti-Comunista”, cujo símbolo 
era uma cruz, convocava os cidadãos a se engajar em um movimento 
comum de 20 países da América Latina, que reuniria delegados no 
segundo Congresso contra a intervenção soviética na América Lati-
na, no Rio de Janeiro, de 22 a 25 de agosto de 1955.

No panfleto, a “garra” soviética proveniente do leste tinha dedos 
que representavam a imprensa comunista, o partido comunista, os 
comitês da paz, a “emancipação” e o CTAL (Comitê de Trabalha-
dores da América Latina).

Com as mesmas indicações de outros materiais dos arquivos de 
imprensa da USIA, o panfleto da “Cruzada Brasileira Anti-Comu-
nista”, apresentava o verso com a mesma anotação a lápis, que indi-
cava o local e a data do material: “USIS São Paolo OM 8/26/55”.
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Figura 58 – Panfleto produzido pela USIA no Brasil após a morte de Getúlio 

Vargas, assinado pela “Cruzada Brasileira Anti-Comunista”, em 1955.
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Figura 59 – Panfleto produzido pela USIA no Brasil convocando os brasileiros 

para o segundo Congresso contra a intervenção soviética na América Latina, 

com assinatura da “Cruzada Brasileira Anti-Comunista”, em 1955.
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Figura 59 – verso

A “Cruzada Brasileira Anti-Comunista” assinava os materiais 
da USIA para a juventude e trabalhadores nos mesmos jornais 
que normalmente publicavam notícias e fotos (sem citar a fonte) 
da USIA. Foi o caso do material que alertava os estudantes (e suas 
famílias) sobre o Festival Mundial da Juventude, em 1955, que seria 
uma iniciativa comunista. 

O documento abaixo teria sido ao menos encaminhado aos jor-
nais: “Correio Paulistano”, “O Dia”, “Diário Com & Ind.”, “Diário 
de S. Paulo”, “Diário da Noite”, “O Estado de S. Paulo”, “Folha 
da Manhã” (destacada com caneta vermelha), “Folha da Tarde”, 
“Folha da Noite”, “Gazeta”, “O Tempo”, Última Hora, “Times of 
Brazil” e “Notícias de Hoje”.

Segundo o panfleto, um dos organizadores do Festival no Brasil 
seria o deputado Frota Moreira, que receberia ordens diretas dos 
russos. O mesmo teria visitado Moscou em janeiro de 1955.

A “Cruzada Brasileira Anti-Comunista” da USIA também 
criticava duramente o Judiciário brasileiro, que estaria sendo mani-
pulado por forças comunistas brasileiras. Na ilustração, os juízes que 
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Figura 60 – Material da “Cruzada Brasileira Anti-Comunista”, da USIA, em 

1955, denunciando o Festival Mundial da Juventude como iniciativa comunista 

e apelando, nos grandes jornais do Brasil, para que os jovens não participem 

da atividade: “Não deixem que o nome de suas famílias seja registrado como 

comunista nos arquivos da polícia”.
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seriam comunistas são citados e aparecem dilapidando as estruturas 
do Supremo Tribunal Federal a mando de Jorge Amado, escritor 
comunista baiano que, deitado em uma rede com um leque na mão, 
conversava com um pássaro preto, representante do Partido Comu-
nista Brasileiro. Entre as campanhas “soviéticas” que ameaçavam as 
instituições brasileiras estavam a da “Paz” e a do “Petróleo”.

Figura 61 – Folheto da USIA, assinado pela “Cruzada Brasileira Anti-Comu-

nista”, denunciando a infiltração comunista no Judiciário. Todos os citados 

seriam orientados por Jorge Amado, sentado em sua rede com um leque. No 

verso do material, anotado “USIS São Paulo”.

A USIA continuou utilizando-se da “Cruzada Brasileira Anti-
-Comunista” para fazer sua campanha, principalmente para os 
públicos estudantis e entre trabalhadores urbanos. Em 1956, por 
exemplo, divulgava uma revista ilustrada no suplemento “Singra”, 
do jornal Correio da Manhã, que entre outras coisas, comparava 
Luiz Carlos Prestes a um “boneco de engonço”, marionete brasileira 
manipulada pelos soviéticos.

Atuacao_politica_da_AI-EUA__(MIOLO)__Graf_v1.indd   261 14/01/2016   22:19:21



262  FERNANDO SANTOMAURO

Figura 62 – Material da USIA, assinado pela Cruzada Brasileira Anti-Comu-

nista, que mostrava Prestes como marionete dos soviéticos. Publicado no suple-

mento “Singra”, no jornal Correio da Manhã, em 1956.

Além dos panfletos, a USIA também produzia séries de his-
tórias em quadrinhos, muitas vezes traduzidas de produções para 
trabalhadores de outros países, como a “Comunistas contra o pro-
letariado”. Provavelmente uma publicação internacional da USIA, 
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ela registrava em sua capa: “Enclosure No. 3 to São Paulo Despatch 
No. 113, dated November 19, 1953”. E abaixo estava o carimbo do 
Consulado Americano em São Paulo.

Figura 63 – Quadrinhos produzidos pela USIA para o Brasil, sem assinatura, 

que mostravam as revoltas dos operários alemães contra a opressão comunista 

naquele país, em 1955.
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A história, que não apresentava nenhuma assinatura de pro-
dução, contava a resistência do operariado alemão contra o regime 
comunista naquele país. As manifestações populares queriam livres 
eleições e o fim das leis trabalhistas ditadas pela União Soviética. O 
quadrinho contava a épica revolta, que destruiu as “luxuosas sedes 
do partido comunista” e expulsou, momentaneamente, os políticos 
soviéticos daquela região. 

A história em quadrinhos contava a história do violento contra-
-ataque comunista, comandado pela Ministra da Justiça conhecida 
como “Hilda Vermelha”, quando milhares de pessoas teriam sido 
massacradas e instituída a ditadura comunista na Alemanha. 

Figura 64 – Quadrinhos produzidos pela USIA para o Brasil, sem assinatura, 

mostrando a falta de liberdade laboral na Alemanha Comunista, em 1955.

Outra história em quadrinhos produzida pela USIA especifica-
mente para operários brasileiros era uma série chamada “Zé Curio-
so”, de 1953, assinada pela Associação Democrática Cristã, de São 
Paulo. Os quadrinhos contavam a saga de um operário brasileiro 
que, por causa da propaganda comunista em sua fábrica, queria co-
nhecer a realidade russa pessoalmente e, para isso, foi à embaixada 
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soviética em Montevidéu, de onde poderia conseguir o visto para 
viajar à Moscou.

Chegando na Rússia, Zé Curioso é recebido por funcionários do 
partido comunista que o levam aos lugares turísticos e o hospedam 
em um luxuoso hotel. Sempre acompanhado de algum funcionário 
do governo comunista, ele é levado a visitar algumas fábricas-mode-
lo, com funcionários felizes, bem alimentados e trajados.

Figura 65 – “Zé Curioso”, série de quadrinhos produzidos pela USIA no Brasil 

e assinados pela “Associação Democrática Cristã”, em 1953.

A série de quadrinhos mostrava a permanência de Zé Curioso 
na URSS, por sua própria vontade. A partir daí, seu passaporte é 
confiscado e ele começava a conhecer a verdadeira realidade sovié-
tica contada pela USIA, com precariedade nos transportes, falta de 
liberdade e de condições de trabalho. Por se revoltar contra o sistema 
soviético de trabalho, Zé Curioso é torturado e acaba em um campo 
de trabalho forçado na zona rural.

Por mandar cartas reclamando da URSS para sua mulher, inter-
ceptadas pelo serviço de espionagem soviético, Zé Curioso acaba 
sendo preso como espião americano e é forçado a confessar-se 
como espião. 
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Os quadrinhos abordavam muitos dos temas do Brasil dos anos 
1950, como acusações de infiltrações comunistas na Imprensa, no 
Governo, nos Sindicatos e no Judiciário. Além disso, toca também 
em temas como a nacionalização do petróleo brasileiro, que seria 
uma estratégia comunista para prejudicar os americanos e a liberda-
de brasileira.

Figura 66 – “Zé Curioso”, quadrinho produzido pela USIA no Brasil, em 1954.
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É interessante notar que tanto o “Comunistas contra o prole-
tariado”, sem assinatura, quanto “Zé Curioso”, produzido pela 
A.D.C, de São Paulo, são assinados pelo mesmo cartunista: Calú.

Os quadrinhos anticomunistas destinados a estudantes e traba-
lhadores brasileiros produzidos pela USIA apresentavam-se muitas 
vezes como apócrifos ou assinados por associações de existência 
duvidosa, como a “Cruzada Brasileira Anti-Comunista”,178 ou “As-
sociação Democrática Cristã”. No material encontrado nos arquivos 
da USIA no Brasil, muitos deles eram indicados como atribuídos a 
essas organizações, como esse abaixo atribuído à A.D.C., de 1952.

Em outras ocasiões, alguns trabalhos distribuídos pela USIA 
eram assinados por organizações internacionais do trabalho anti-
comunistas ligadas a associações americanas de trabalho, como a 
Organização Regional Interamericana de Trabalhadores (ORIT), 
como o caso do panfleto “Ameaça ao Trabalhador”, localizado nos 
arquivos americanos entre os materiais produzidos pela USIS no Rio 
de Janeiro, em 1956.

Segundo a publicação assinada pela ORIT em 1956, essa or-
ganização tinha sido criada para fazer frente à Confederação dos 
Trabalhadores da América Latina (CTAL), que sofreria a infiltra-
ção comunista e ameaçava a liberdade sindical dos trabalhadores 
latino-americanos. O folheto, cheio de elogios a líderes sindicais 
norte-americanos que representavam a Federação Americana do 
Trabalho (AFL) e o Congresso das Organizações Industriais (CIO), 
criticava duramente a infiltração comunista estrangeira no continen-
te americano e apresentava a Organização Regional Inter-americana 
do Trabalho como saída para a liberdade dos trabalhadores das 
Américas: “As associações de classe das Américas têm revelado sua 
capacidade em repelir e destruir a ameaça comunista, especialmente 

178 A Cruzada Brasileira Anti-Comunista, ligada a “Confederação Inter-Ame-
ricana de defesa do continente era comandada pelo Almirante Carlos Penna 
Botto nos anos 1950, e tinha como principal atividade a publicação de materiais 
anti-comunistas pela imprensa (Abreu Penna, 2008). Os arquivos históricos 
americanos mostram, no entanto, que esses materiais eram produzidos pela 
USIA em Washington DC e distribuídos pelos USIS no Brasil. 
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Figura 67 – Material anticomunista do USIS em São Paulo, “attributed to 
A.D.C., Associação Democrita Cristão [sic]”, em 1952.
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Figura 68 – Material do USIS no Rio de Janeiro, atribuído à recém-criada 

ORIT, em 1956.
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a partir de 1949, quando criaram a Confederação Internacional dos 
Sindicatos Livres e, pouco depois, a Organização Regional Inter-
-americana do Trabalho (ORIT)”.

A última página do material era assinada pela ORIT, com ende-
reço do escritório da organização em São Paulo, na Rua dos Andra-
das, 96. Em cima, a lápis, era indicada a cidade do Rio de Janeiro, 
que também tinha sido apontada na capa do encarte, o USIS/Rio, 
com carimbo do Consulado Americano. No final, era classificado 
como “anti-communist”.

Figura 69 – Material anticomunista assinado pela ORIT, mas produzido pelo 

USIS no Rio de Janeiro, em 1956.

Após a Revolução cubana, crescia a atenção dada aos movimen-
tos potencialmente revolucionários comunistas na América Latina. 
Cada vez mais, aos olhos da USIA, além de estudantes e operários, 
grupos como as Ligas Camponesas, no Nordeste brasileiro, à medi-
da que se fortaleciam, tornavam-se prioritários para a agência.

De acordo com relatório da USIA sobre um seminário promovido 
pela União Nacional de Estudantes para discutir os problemas do 
Nordeste, realizado em novembro de 1962, em Campina Grande/
Paraíba, observa-se que grupos de esquerda presentes na ativida-
de – Ligas Camponesas, estudantes e sindicatos – se organizavam e 
fortaleciam.179 

179 Documento 108: “Student program: UNE-Sponsored Seminar on Norheast 
Problems”.
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Entre os grupos destacados pelo relatório do USIS/RJ, enviado 
à sede da USIA em Washington D.C., estava o Movimento Revo-
lucionário Tiradentes (MRT), comandado por Francisco Julião, 
que com estudantes, sindicalistas e apoio do Partido Comunista 
Brasileiro, distribuiria armas a seus integrantes no Nordeste. O se-
gundo grupo destacado era o próprio Partido Comunista Brasileiro, 
que aproximaria lideranças estudantis regionais, como Conceição 
Sarney (UNE/Maranhão) e José Carlos Capinam (UNE-Bahia) das 
Ligas Camponesas. O terceiro grupo a ser observado pela USIA era 
a Política Operária (POLOP), com inspiração no comunismo chinês 
e maior penetração nos grandes centros urbanos. O último era a Ju-
ventude Universitária Católica (JUC), com grande participação dos 
estudantes do Nordeste e da ala mais à esquerda da igreja.180 

Considerando essas movimentações políticas, em abril de 1963, 
a USIA propôs ao Departamento de Estado a reavaliação do progra-
ma de bolsas de estudos aos latino-americanos aos EUA, para que 
fossem mais voltadas para o treinamento de lideranças, nos próprios 
países, para o combate ao anticomunismo:

muitos dos líderes revolucionários antiamericanos da América La-
tina visitaram ou estudaram nos Estados Unidos. Os projetos da 
USAID são propositalmente planejados para utilizar e mobilizar 
jovens lideranças e envolvê-los em trabalhos construtivos [...] mas 
utilizar treinamento profissional de mais jovens graduados universi-
tários faria muito mais do que trazê-los aos EUA. Eles se convence-
rão mais tendo um papel no progresso de seu próprio país.181

A agência ainda recomendava que o foco dos estudantes bol-
sistas mudasse, privilegiando os intelectuais, artistas, com perfil 
de ciências humanas – mais do que os técnicos e militares – pois 

180 Documento 108: “Student program: UNE-Sponsored Seminar on Norheast 
Problems”.

181 Documento 108: “Student program: UNE-Sponsored Seminar on Norheast 
Problems”.
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apresentavam perfil mais “subversivo”, de acordo com os revolucio-
nários cubanos: 

Os projetos destacados são de natureza muito mais militar e 
técnica. Em Cuba, as jovens pessoas que lideraram a Revolução e 
assumiram posições de destaque no regime de Castro eram, em sua 
maior parte, advogados, estudantes de artes liberais, artistas e escri-
tores, etc. Esses jovens intelectuais geralmente desempenham um 
papel mais ativo na arena política do que jovens oficiais das Forças 
Armadas e engenheiros.182

Em 1963, o Nordeste brasileiro virou uma região crucial na ava-
liação do governo americano183 que traçava, por meio de pesquisa 
patrocinada conjuntamente pela USIA e USAID,184 um perfil do 
nordestino médio: analfabeto, pobre e isolado, mas que na sua maio-
ria (2/3) estava satisfeito com suas condições de vida: “A maioria 
dos camponeses do Nordeste ainda são, na sua grande maioria, ig-
norantes ou indiferentes às ideias sobre modernização ou revolução 
política. Eles têm pouca consciência social”.185 

Entre os nordestinos entrevistados, 73% de áreas rurais e 27% de 
cidades pequenas, os programas de ajuda e cooperação norte-ameri-
cana na região eram muito pouco conhecidos, como a “Aliança para 
o Progresso”, conhecida somente por 15% da população da região. O 
programa “Food for Peace”, era conhecido somente por 4%, apesar 
de 8% dos nordestinos saberem que estavam recebendo doações de 
alimentos vindas dos EUA.186 

182 Documento 108.
183 Documento 109: “Agitation and Public Opinion in Crucial Areas of Northeast 

Brazil, 1963”. 
184 Documento 111: “Peasant Attitudes in Northeast Brazil, February 14, 1964”.
185 Documento 111: “Peasant Attitudes in Northeast Brazil, February 14, 1964”.
186 Documento 109: “Agitation and Public Opinion in Crucial Areas of Northeast 

Brazil, 1963”.
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Figura 70 – Camponês nordestino participante de pesquisa patrocinada pela 

USIA e USAID sobre opiniões e atitudes de trabalhadores rurais do Nordeste 

Brasileiro, em 1963.

Foram analisados trabalhadores das cidades de Cabo, Vitória de 
Sto. Antão, Pesqueira, Aurora, Cabrobó, Sapé, São João do Cariri e 
Caiçara (do interior do Nordeste) e dos trabalhadores mais “quali-
ficados” das usinas de açúcar de Pumaty, Cachoeira Lisa, Central 
Barreiros, Santa Terezinha, Santo Inácio e Matary (PE), das usinas 
de Santa Maria, São João e Tanques (PB).187 

A pesquisa da USIA nesses locais apontava que 67% dos entre-
vistados nordestinos eram a favor da reforma agrária e 38% desses 
defendiam as indenizações aos proprietários de terras. Apesar de 
conhecerem o nome “Ligas Camponesas”, padre Melo (2%) e Julião 
(1%) eles eram pouco conhecidos, ao contrário do Presidente João 
Goulart e do governador de Pernambuco, Miguel Arraes, ambos 
conhecidos e bem avaliados pela grande maioria da região. Além dos 

187 Documentos 81 e 111.
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nomes citados, também foi medida a avaliação de Fidel Castro, o 
único entre os pesquisados que foi mais mal avaliado do que bem.188

Figura 71 – Casa de camponeses nordestinos entrevistados em pesquisa da 

USIA e USAID, sobre o perfil dos trabalhadores rurais do Nordeste brasileiro, 

em 1963.

O levantamento da agência no Nordeste em 1963 ainda diagnos-
ticava que a maior aceitação ao comunismo estava na parte litorânea 
da região: 11% desses achavam que o comunismo deveria ser mais 
forte do que era naquela ocasião. Mas, mesmo no litoral, onde os nú-
meros comunistas se apresentavam maiores, 20% da população que-
ria que o comunismo fosse menor do que era naquele momento.189

188 Documento 109: “Agitation and Public Opinion in Crucial Areas of Northeast 
Brazil, 1963”.

189 Documento 109: “Agitation and Public Opinion in Crucial Areas of Northeast 
Brazil, 1963”.

Atuacao_politica_da_AI-EUA__(MIOLO)__Graf_v1.indd   274 14/01/2016   22:19:22



A ATUAÇÃO POLÍTICA DA AGÊNCIA DE INFORMAÇÃO...  275

Figura 72 – Municípios pesquisados pela USIA e USAID, sobre trabalhadores 

rurais do nordeste brasileiro, em 1963.
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O interesse da USIA e da USAID no Nordeste não era à toa. 
Segundo Bandeira,190 em seu clássico “Presença dos Estados Uni-
dos no Brasil”, desde o final dos anos 1950 o governo americano 
dedicou-se à ocupação clandestina do nordeste brasileiro, disfarçada 
de grupos de cooperação (seja pelo “Aliança para o Progresso” ou 
“Peace Corps”), mas que se preparava para uma possível ocupação 
da área, potencialmente subversiva, como apontavam as pesquisas 
da USIA/USAID: 

As verbas da Aliança para o Progresso, a fim de pretensamente 
promover certa melhoria (de caráter assistencial) nos padrões de 
vida da população nordestina, constituíram apenas um dos instru-
mentos com que os Estados Unidos jogaram, para conter ou esma-
gar qualquer revolução.191

Ainda, segundo Bandeira, a imigração americana para o Brasil 
foi maior no começo dos anos 1960 do que no período da 2a Guerra, 
quando os EUA tinham bases militares oficiais no País, conforme 
os números de pedidos de visto para americanos no Brasil, abaixo:192

Anos Entradas de norte-
-americanos

1958 1.905

1959 1.462

1960 1.184

1961  –

1962 4.968

1963 2.463

1964 764

1965 979

1966 823

190 Bandeira (1973, p.354).
191 Bandeira (1973, p.354).
192 Idem.
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Os dados e diagnóstico apontados por Bandeira seguem coe-
rentemente com o aumento do número de funcionários na América 
Latina até 1964, e os métodos indicados para atividades de “black 
propaganda” da USIA em áreas de “risco subversivo”. Segundo 
Bogart (1995, p.121), em estudo interno sobre os métodos de 
propaganda americana a serem adotados no exterior em lugares 
prioritários, a agência deveria criar clandestinamente o seu próprio 
“agitprop”:

Para combater o comunismo, a USIA deve usar algumas armas 
comunistas (infiltração, distribuição de materiais não-atribuídos). 
A USIA deve ter seu próprio aparato de “agitprop” (um neologismo 
soviético para especialistas em agitação e propaganda) para estimu-
lar discussões e espalhar a propaganda boca-a-boca. Ela deve insta-
lar centros de treinamento de “agitprop” pró-americanos em países 
importantes. Em resumo, seria melhor para agência manter opera-
ções na superfície que se dedicassem a formar um “quadro completo 
e honesto”, como um disfarce para outras atividades clandestinas.

As exposições, turnês e as parcerias entre cidades

Gershwin emocionou muito os moscovitas (com 
Porgy and Bess)
Bernstein era o queridinho do Brasil (e ele não é 
moderninho?)
E só para acabar a confusão interna 
Nós despachamos a Martha Graham
É isso o que chamamos de intercâmbio cultural
Isso é o que chamamos de intercâmbio cultural 

Música de Iola & David Brubeck cantada 
por Louis Armstrong no disco “The Real 

Ambassadors”, de 1961.193

193 Música “Cultural Echange” (Letra de Iola e Dave Brubeck, Música de Dave 
Brubeck), do disco “The Real Ambassadors”(gravada originalmente em 19 de 
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Além das ações locais com os centros binacionais e das atividades 
específicas para grupos prioritários, o Brasil também recebeu as po-
líticas globais da USIA, como turnês artísticas, musicais, esportivas, 
exibições, feiras sobre temas de interesse da agência e o início do 
irmanamento entre cidades brasileiras e americanas.

A epígrafe do subcapítulo sintetiza de maneira brilhante a ideia 
do “intercâmbio cultural” norte-americano do qual participaram 
como protagonistas David Brubeck, Louis Armstrong, Dizzy Giles-
pie e muitos outros jazzistas, atores, dançarinos, musicistas e atletas 
americanos. A utilização das artes e dos esportes para mudar a ima-
gem de país segregacionista e ampliar a ideia da vanguarda artística 
e esportista americana, foi promovida a todo vapor pelos governos 
de Eisenhower e Kennedy. E o Brasil fez parte disso, principalmente 
como receptor. 

Em 1954, o país recebeu a turnê do grupo de dança José Limon. 
Em 1955, o Brasil já entrava no circuito internacional das turnês da 
USIA, com a pianista Philippa Schuyler, a violonista Joyce Flissler, 
o musical Porgy & Bess,194 os dançarinos Tallchief & Eglevsky e o 
“American Ballet Theatre”. 

Além disso, em 1955, mesmo ano que o governador Jânio Qua-
dros proibia o Festival Sul-Americano da Juventude (segundo a 
USIA, apoiado por Moscou) em São Paulo195, o Brasil começava a 
receber grupos esportivos enviados pelo governo americano, como 
as equipes de atletismo e natação da “Amatheur Athletic Union” 
(AAU), organização responsável pelos atletas olímpicos americanos 
de então.196 

Em 1956, a USIA detectava o poder da música para modificar 
a imagem americana no exterior e recomendava o seu uso em todos 
os postos: “A agência acredita que um forte programa de música 

Setembro de 1961). Gravadora Sony/Columbia, ASIN: B0000029FQ.
194 Sobre o uso político do Porgy & Bess no exterior, contando a história de amor de 

dois negros (ao som das melodias de Gershwin) e promovendo a ideia dos EUA 
como uma democracia racial, ver Saunders (2000); Von Eschen (2004).

195 Documento 115.
196 Documento 113.
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nos USIS é um meio importante para demonstrar a criatividade da 
América nas artes e isso pode desempenhar um papel significativo 
no programa cultural como um todo”.197 

No mesmo ano, o Brasil também começava a fazer parte das tur-
nês teatrais como a peça “Teahouse of the August Moon”,198 além das 
musicais que continuaram como o “New York Woodwind Quintet” e 
uma das grande estrelas das turnês de jazz americanas patrocinadas 
pelo governo: o “Dizzy Gillespie Jazz Band”. Ainda em 1956, o Bra-
sil recebeu o time de basquete universitário de São Francisco, o San 
Francisco Dons, que mostrava o esporte inventado na América do 
Norte, para o público brasileiro.199 

Enquanto isso, os artistas e esportistas dos blocos comunistas 
também começaram a se apresentar no país em 1956, como com a 
companhia tcheca de dança típica “Lucnica” (com 50 integrantes), 
a Companhia de Ópera Peiping (com 90 integrantes), a seleção de 
futebol da Tchecoslováquia e a de basquete da URSS.200 

Em 1957, ano das visitas do compositor soviético Katchaturian 
e da companhia de balé Bolshoi, as seleções de basquete feminino 
de URSS, Tchecoslováquia e Hungria também participaram do 
campeonato mundial de basquete feminino no Brasil, mas foram 
vencidas pela equipe campeã norte-americana. No mesmo ano, os 
EUA enviavam ao país o violinista Joseph Fuchs, a contralto Blan-
che Thebom, o coral masculino “Columbus Boychoir”, a sinfonietta 
Zimbler (música de câmara) e o grupo de teatro da Universidade de 
Minnesota.201 

197 Documento 114.
198 A peça não foi tão bem recebida pela crítica especializada local. Em reporta-

gems no Correio da Manhã e no “Diário de Notícias”, apesar de destacarem a 
boa atuação de Rosita Diaz Gimeno, a peça era vista como um “desperdício de 
dinheiro do Departamento de Estado, se a sua intenção era promover o teatro 
norte-americano”, segundo relato de reportagem do jornal New York Times, de 
7 de maio de 1956, segundo Documento 50: “1956: “Teahouse of August Moon” 
flops in Rio de Janeiro”. 

199 Documento 113.
200 Documento 113.
201 Documento 113. 
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Enquanto a seleção de futebol búlgara jogava no Brasil em 1958, 
os EUA enviavam a Filarmônica de New York regida pelo maestro 
Leonard Bernstein. O concerto da Filarmônica com Bernstein no 
Rio de Janeiro, no ginásio do Maracanãzinho lotado com 15 mil 
pessoas, também contou com a presença do Presidente Juscelino 
Kubitschek. A orquestra tocou um vasto repertório, com músicas de 
Brahms, Gershwin, Tchaikovsky e até o hino brasileiro. No final, o 
maestro brasileiro Eleazar de Carvalho foi convidado para conduzir 
a Filarmônica de Nova York, tocando o hino americano “The Star-
-Spangled Banner”. 

A turnê de Bernstein fez tanto sucesso, que depois de alguns dias, 
na apresentação em São Paulo, a única gratuita do Brasil, o público 
pediu tantas músicas que a orquestra perdeu o vôo de volta aos 
EUA. Em seu retorno aos EUA, Bernstein foi recebido como herói 
em Nova York.202

Ainda em 1958, apresentaram-se no Brasil o quarteto de cordas 
Stanley, o grupo de teatro da Catholic University, o grupo de balé de 
São Francisco e a banda do jazzista Woody Herman. Em 1959, era a 
vez da Orquestra Sinfônica Nacional e da soprano Phyllis Curtin.203 
No último ano de Eisenhower e nos anos Kennedy as turnês mun-
diais americanas continuaram a privilegiar o Brasil na sua rota. 

Em 1960, o país recebeu o coral da Universidade de Howard, e 
mais uma vez a companhia de dança José Limon. Em 1961, quando 
a batida da Bossa Nova começava a despontar no mundo, foi a vez do 
violonista Charlie Byrd e seu trio, além da companhia teatral “Ame-
rican Repertory Company”.204

Em 1962, o governo americano enviou a companhia de teatro 
da Universidade de Cornell, o sexteto de jazz de Paul Winter, o trio 
vocal Chad Mitchell e a seleção de basquete da AAU.205 

Os programas mundiais da USIA também incluíam diversas 
feiras e exposições que faziam turnês mundiais das principais marcas 

202 Documento 116.
203 Documento 113.
204 Documento 113. 
205 Documento 113.
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Figura 73 – Reportagem do Herald Tribune destaca chegada triunfal do maestro 
Leonard Bernstein a Nova York, depois de turnê latino-americana patrocinada 
pelo governo americano, quando foi ovacionado no Rio de Janeiro e em São 
Paulo, em 1958.

do governo e das empresas americanas. Mesmo as feiras menores, no 
mesmo formato de outras ações da agência (por meio de seu Office 
of Private Cooperation), eram promovidas com articulação e apoio 
de empresas americanas interessadas no Brasil. Como foi o caso da 
Feira Americana do Vinho e da Uva em Jundiaí, em 1953, que tinha 
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apoio da Wine Industry of America e do California Raisin Advisory 
Board, no fornecimento de materiais gráficos como panfletos, pôste-
res, fotos e informações.206 

No caso de temas de interesse do governo, a USIA contava com 
uma estrutura prevista para várias exibições ao redor do mundo. 
A primeira delas, de maior sucesso, foi organizada em São Paulo 
por ocasião do quarto centenário da cidade. Ela tinha como tema a 
energia atômica usada para fins pacíficos, intitulada “Átomos para o 
benefício da humanidade”. 

De agosto de 1954 a janeiro de 1955, a exposição localizada no 
Palácio das Nações207 (atual Pavilhão Manuel da Nóbrega, no Par-
que do Ibirapuera), recebeu a visita de mais de 400 mil paulistas.208 
Segundo pesquisa interna encomendada pela USIA, a exposição em 
São Paulo foi um sucesso, que também se refletiu na imagem pacífi-
ca dos EUA e do Presidente Eisenhower: 

De modo geral, a exibição “Átomos para o benefício da huma-
nidade” provou ser um meio realmente eficaz de contar a história 
da contribuição da América para o progresso atômico, e chamar a 
atenção das pessoas de São Paulo, em especial, e do Brasil, em geral, 
sobre o tema, o que impressionou os brasileiros profundamente com 
os objetivos pacíficos da América, sob a liderança do Presidente 
Eisenhower.209

Para a promoção de feiras e exposições no exterior era comum 
a parceria entre a USIA e o Bureau of Educational and Cultural Af-
fairs (CU) do Departamento do Estado, como foi o caso da Bienal 

206 Documento 56.
207 Documento 75: BR 5401/ USIA Exhibit “Atoms for the benefit of Mankind” 

held at the Exposição do IVo Centenário da Cidade de São Paulo, from August 
1954 to January 1955”.

208 Documento 45 e em Cull, 2008, p.106.
209 Documento 75: BR 5401/ USIA Exhibit “Atoms for the benefit of Mankind” 

held at the Exposição do IVo Centenário da Cidade de São Paulo, from August 
1954 to January 1955”.
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Internacional de Arte de São Paulo, de 1963, quando foram cedidos 
5 funcionários exclusivos para a garantir a participação da arte ame-
ricana no evento.210 

Uma das feiras americanas de maior destaque no Brasil, orga-
nizada pela USIA (USIS/Rio), também em 1963, foi a “Partners in 
Progress”, realizada na Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro, de julho 
a agosto daquele ano, com mais de 820 mil visitantes.211 Na abertura, 
em 19 de julho, estiveram presentes o Embaixador americano no 
Brasil, Lincoln Gordon, o ministro da Justiça, Abelardo Jurema e o 
governador da Guanabara, Carlos Lacerda.

O discurso do Governador Lacerda durante a abertura do evento 
era elogioso ao progresso tecnológico americano mostrado na ex-
posição, mas era mais ainda à abertura do governo americano aos 
movimentos de direitos civis e ao modo como os Estados Unidos 
tinham se construído como um “país de trabalhadores livres”. Um 
relatório interno da USIA212 destacava o final do discurso de Lacer-
da, que saudava a proximidade histórica entre os povos brasileiro e 
americano: 

Os brasileiros, na sua imensa maioria, sentem que o seu ímpeto 
pelo progresso é idêntico ao que bate no coração das pessoas dos 
Estados Unidos, assim como a sua índole para a paz e sua busca pela 
liberdade [...] Essa é a façanha dos Estados Unidos da América. Essa 
é a lição de seu grande povo, nossos irmãos. Como nosso próprio 
povo, eles são nascidos de muitos sangues e muitos sonhos, que 
cruzaram os oceanos e viajaram por distâncias imensas, para tomar 
a forma de um livro, o motor de um carro, uma geladeira, uma uni-
versidade, um saxofone – uma criança.213

210 Documento 11: “Exhibits Division Working Relationships with CU”.
211 Documento 117. 
212 Documento 117.
213 Documento 117.
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Figura 74 – Exposição “Partners in Progress”, no Rio de Janeiro, recebeu mais de 

30 mil visitantes por dia, em 1963, celebrando os feitos do progresso americano.

A exposição, com o tema “Aliados no Progresso”, mostrava os 
grandes feitos tecnológicos aeroespaciais americanos e o que havia 
de mais moderno em estandes de empresas de carros, motos, trato-
res, lanchas, equipamentos médicos e domésticos. Até o final da fei-
ra, as empresas expositoras venderam mais de US$ 550 mil dólares 
em máquinas e materiais americanos aos brasileiros.214

Uma das grandes atrações do evento foram as exibições do 
“Flying Belt Man”, o protótipo de uma espécie de mochila que 
proporcionava o voo de um homem. Essa exibição, que também 
aconteceu em São Paulo na mesma ocasião, reuniu cerca de 250 mil 
pessoas nas duas cidades.

214 Documento 117. 
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Figura 75 – Exposição “Partners in Progress”, no Rio de Janeiro, tinha como 

tema a Aliança para o Progresso entre os países, em julho/agosto de 1963.

Durante a exposição, foram promovidos dias estaduais home-
nageando cada Estado brasileiro. Durante o mês da exposição, 
estiveram presentes à atividade os governadores mais “próximos”: 
da Guanabara (Carlos Lacerda), de Alagoas (Luiz Cavalcanti), de 
Mato Grosso (Fernando Corrêa da Costa), de Minas Gerais (Ma-
galhães Pinto), do Pará (Aurélio do Carmo), do Rio Grande do Sul 
(Ildo Meneghetti), do Estado do Rio de Janeiro (Badger Silveira) e 
de São Paulo (Adhemar de Barros).215

Além da organização geral do evento, a USIA também voltou 
os seus Departamentos (como o de imprensa, o de publicações, o 
de TV, o de rádio e o de filmes) para divulgar aos brasileiros, da 
melhor maneira possível, todos os resultados e impactos positivos 
da exposição.216

215 Documento 117.
216 Documento 117.
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Apesar do sucesso da exposição na aproximação entre america-
nos e brasileiros, assim como havia ocorrido em uma feira aeroespa-
cial em São Paulo, em abril do mesmo ano, um memorando interno 
do diretor da USIA, Edward Murrow, antecipava um tema recor-
rente de discussão entre os dois povos, que devia ser tratado com 
paciência pelos representantes americanos no País: 

Sugiro que os preparem quando chegarem, sobre as sensibilida-
des do Brasil e suas reivindicações relacionadas a Santos Dumont 
como o inventor do avião. Você conhece nossa posição e nós não 
repetiremos e não recuaremos uma polegada sobre os fatos verda-
deiros relacionados aos Wright Brothers, que inventaram a primeira 
aeronave mais pesada que o ar, nós evitamos discussões controversas 
sobre o tema no Brasil.217

Outro programa global da USIA que teve excepcional sucesso 
na sua aplicação no Brasil foi o Sister Cities, que desde a criação do 
People-to-People Program em 1956, aproximou cidades americanas e 
brasileiras, com auxílio de entidades da sociedade civil e administra-
ções municipais supervisionadas pela agência. 

A ideia principal era ter no “irmanamento” das cidades uma pla-
taforma para cooperação dos temas de ação definidos pelos comitês 
do People-to-People, como os já citados comitês de cartas, de hobbies, 
de esportes, de livros, de cartunistas, etc., aumentando o poder de 
penetração da cooperação americana até a sua célula local, indepen-
dentemente do posicionamento dos países.

Apoiado pelo Office of Private Cooperation (OPC) da USIA, o 
Sister Cities tinha como referência a American Municipal Association 
(AMA), com sede em Washington D.C., para a gestão internacional 
do processo de Town Affiliation.218 A AMA representava 13 mil 
municípios americanos e era uma das 26 associações nacionais de 

217 Documento 108.
218 Documento 52.
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cidades do “mundo livre”, que formavam a International Union of 
Local Authorities (IULA).219 

A contraparte brasileira da AMA era a Associação Brasileira 
de Municípios (ABM), primeira entidade de municípios do Brasil, 
fundada em 1946, a partir de demandas apresentadas no Congresso 
Interamericano de Cooperação Municipal220 e também membro da 
IULA.221

Após um acordo entre duas administrações municipais que esta-
beleciam o irmanamento, eram criados os comitês municipais em ca-
da cidade, com representantes da sociedade civil, como comunidade 
estrangeira, associações culturais e entidades privadas, que estabele-
ciam o rol das atividades conjuntas entre as cidades. Normalmente, 
o orçamento para as atividades saía da própria administração muni-
cipal, que podia contar com apoio dos membros do comitê, tanto na 
elaboração quanto na execução das atividades.222

No caso do Brasil, o princípio do irmanamento com cidades ame-
ricanas não se deu por iniciativa das cidades, mas veio “de cima”. 
Essas parcerias surgem a partir das indicações dos USIS no Brasil 
ou da USIA em Washington D.C., que encaminhavam as demandas 
para a AMA e só depois para a ABM e cidades brasileiras. Os irma-
namentos eram como “casamentos arranjados”. Em comparação aos 
das cidades americanas com europeias e japonesas dos anos 1950, 
com as cidades brasileiras vieram de forma tardia, realizados mais 
regularmente na década de 1960.

Reportagem do New York Times intitulada “U.S. Trying a New 
Way To Tell Its Story Abroad”223 contava a maneira que a USIA pros-
pectava novas parcerias, organizando visitas: “Visitas de cidades-
-a-cidades foram organizadas entre Cortland, N.Y., e Peshavar, 

219 Documento 56, a IULA, fundada em 1913 e com sede na Holanda, mantinha 
ativa relação com a ONU, a Unesco, e a Organização Mundial de Saúde. 

220 Disponível em <http://www.abm.org.br/a-abm-municipios-fortes-pais-
-desenvolvido/>, Acesso em: 15 dez. 2014. 

221 Documento 119: “San Leandro, California Desires Brazilian Affilitation”.
222 Documento 52.
223 Documento 53. 
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Paquistão; Detroit, Mich., e Roterdã, Holanda; Hagerstown, Md., e 
Wesel, Alemanha; Boston, Mass., e Roma, Itália; e uma acontecerá 
entre Kansas City, Mo., e São Paulo, Brasil”.224

O grande passo do irmanamento entre cidades brasileiras e ame-
ricanas começou mais fortemente a partir do governo Kennedy. Em 
fevereiro de 1962, seis cidades brasileiras já participavam do Sister 
Cities: Goiânia, GO (com Orlando, Flórida), Jundiaí, SP (com Tren-
ton, New Jersey), Lajes, SC (com Monroe, Louisiana), Porto Ale-
gre, RS (com Jacksonville, Flórida), Petrópolis, RJ (com Asheville, 
North Carolina) e Teresópolis, RJ (com Royal Palm Beach, Flórida). 

Em 1963, já eram dez as cidades brasileiras participantes do pro-
grama. Além das citadas participavam Águas de Lindóia, SP (com 
Paso Robles, na Califórnia), Jequié, BA (com Takoma Park, Mas-
sachussets), Jundiaí, SP (que tinha feito outro irmanamento, agora 
com Benton Harbor, Michigan), Ribeirão Preto, SP (com San Lean-
dro, na Califórnia) e Salvador, BA (com Los Angeles, Califórnia).

A proposta da associação das cidades se dava diretamente pela 
USIA, nos EUA intermediada por meio do OPC (pelo seu res-
ponsável, Snowden Chambers) ou mesmo pelo próprio diretor da 
agência (Murrow ou Wilson). A interlocução com as cidades brasi-
leiras era realizada pelos responsáveis dos USIS mais próximos das 
localidades. 

Dessa maneira, a USIA era quem administrava e geria a coope-
ração entre cidades no Sister Cities. Foi o caso, por exemplo, da pro-
posta de filiação de Ribeirão Preto com San Leandro, na Califórnia. 
Acompanhada diretamente pelo próprio Murrow, a cidade brasileira 
demorava a responder sobre sua disponibilidade, o que afligia os 
responsáveis da cidade californiana em janeiro de 1962.

A interlocução das cidades brasileiras também era direta com os 
USIS. A pouca cooperação internacional entre cidades do Brasil nos 
anos 1950 e 1960 era diretamente operada pela USIA, como se vê em 
carta do prefeito de Ribeirão Preto à agência, aceitando a proposta 
americana.

224 Documento 53.
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Figura 76 – Proposta de filiação de Ribeirão Preto com San Leandro, na Califór-

nia, feita e acompanhada diretamente pelo diretor da USIA, Edward Murrow, 

em 1962.

Essa fórmula foi repetida em todos “irmanamentos” de cidades 
brasileiras e americanas nos anos 1960, não só no processo de decisão 
sobre quais cidades participariam, mas também depois estabelecidas 
as cidades-irmãs. 

A USIA (OPC) e os USIS no Brasil continuaram a acompanhar 
a efetividade das atividades entre as cidades. O começo da chamada 
“cooperação descentralizada” no Brasil foi bastante “centralizada” 
pela USIA. Como pode se observar no caso da parceria entre Tako-
ma Park (Maryland) e Jequié (Bahia).225 

Assinada em visita aos EUA do Governador baiano Antonio 
Lomanto Jr., também Presidente da ABM, em janeiro de 1963, a 
USIA continuou acompanhando a efetivação do que seria a primeira 

225 Documento 53.
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Figura 77 – Resposta do prefeito de Ribeirão Preto ao USIS: cooperação inter-

nacional das cidades nos anos 1960 era operada pela agência.
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atividade entre as cidades: a ida de uma estudante de Jequié (sobri-
nha da primeira-dama baiana) para Takoma. Entre outras atividades 
nos EUA, o Governador baiano discutiu possibilidades de emprés-
timos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, no âmbito do 
programa “Aliança para o Progresso”. 

Após solucionar os trâmites operacionais (como habitação, es-
cola e passagem), a USIA também participou da divulgação do dia 
a dia da jovem baiana nos EUA, seja em matéria do programa “Pa-
norama Panamericano” (produzido pela USIA e exibido no Brasil), 
ou em programas comerciais americanos como “Mark Evans Show” 
(Channel 7).226 Jequié também participou, em junho de 1964, do 
Congresso da AMA, patrocinado pelo Departamento de Estado, 
como exemplo de caso de sucesso. Em setembro de 1964, a primeira 
estudante de Takoma Park chegou a Jequié para o intercâmbio de 
estudos de um ano no Brasil.227

Os mesmos procedimentos da USIA repetiram-se com outras 
cidades brasileiras, com maior intensidade principalmente nos anos 
de 1962 e 1963, como com Jundiaí e Trenton (NJ), com atividades 
amplamente divulgadas pelo VOA e pela agência de notícias nos 
USIS brasileiros.

Figura 78 – Primeiro festival brasileiro nos EUA ocorreria em Trenton (NJ), 

cidade-irmã de Jundiaí, em maio de 1963.

Em 1963, a USIA também aproximou a cidade de Barbacena 
com Burlington (Iowa), iniciativa que foi elogiada pelo O Globo, em 
13 de agosto do mesmo ano. Segundo a reportagem “Barbacena tem 
uma irmã no meio-oeste americano”, que fazia parte de uma série 

226 Documento 119.
227 Documento 119.
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de notícias do jornal chamada “Os EUA em 15 Dias”. Segundo 
o jornal, a cidade mineira “pode sentir-se orgulhosa: dificilmente 
encontraria para “irmã” uma cidade mais bonita, mais limpa, mais 
agradável e mais rica do que Burlington, Iowa”. Mesmo não haven-
do registro de atividades de cooperação entre as cidades, as notícias 
foram favoráveis.

Um dos casos mais ativos entre as Sister Cities brasileiras foi o de 
Salvador e Los Angeles, como no fornecimento de material médico 
para a cidade brasileira, assim como 8 toneladas de brinquedos ao 
orfanato administrado pela Irmã Dulce, na Bahia, o que foi destaca-
do pelo Herald-Examiner, em março de 1963.

Figura 79 – Doação de brinquedos de Los Angeles para o orfanato de Irmã 

Dulce em Salvador, ação resultado do Sister Cities no Brasil, destacado pelo 

Herald-Examiner em 1963.

A USIA cumpria o papel de interlocutor com governos e legis-
lativos locais brasileiros não só no caso do programa Sister City. 
Em setembro de 1963, por exemplo, ela encaminhou uma demanda 
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da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por maiores 
informações sobre os modelos e as experiências do metrô em Chi-
cago e Nova York, para possível implantação do metrô na capital 
paulista.228 A agência mobilizou as cidades solicitadas e além disso, 
encaminhou experiências que julgava serem mais avançadas e de 
empresas americanas, e de Filadélfia, Boston e Washington DC. 

A USIA, assim como nas outras áreas de atuação, continuou seu 
trabalho com as cidades nos anos seguintes, com menor intensidade. 
Em novembro de 1965, outras quatro cidades brasileiras estavam 
afiliadas e ativas no programa Sister Cities: Belo Horizonte/MG (e 
Austin, Texas), Coaraci/BA (e Great Bend, Kansas), Itapetinga/
BA (com Dairy Valley, Califórnia), São José dos Campos/SP (e 
Hanford, Califórnia). 

Com a extinção de seu Office of Private Cooperation em 1967, 
a USIA não deu maior continuidade ao programa Sister Cities até 
1969, quando o seu diretor à época, Frank Shakeaspeare, declarava 
publicamente o compromisso de reanimar o trabalho da agência jun-
to à AMA e a National League of Cities americana. Apesar da vonta-
de, a USIA não mostrou efetivamente a mesma força e compromisso 
do início dos anos 1960, ao menos junto às cidades brasileiras. 

A USIA, o rádio, a televisão e o cinema no Brasil

Além dos programas para os grupos prioritários, e considerando 
que o acesso à maioria da população do Brasil era dificultado pelo al-
to índice de analfabetismo, pelo tamanho do País e pela precariedade 
de seu sistema de transporte, o rádio era o mais importante instru-
mento para alcançar o país como um todo. 

Antes mesmo da USIA, a estratégia americana já contava com o 
rádio (e o Voice of America) para alcançar as regiões mais longínquas 
do mundo, como mostra o gráfico da IIA de 1952, a seguir:

228 Documento 122.
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Figura 80 – “Voice of America” e a estratégia de rádio americana no começo dos 

anos 1950.

Com o advento da USIA e seus cortes orçamentários iniciais (que 
se refletiram na diminuição de programas produzidos pelo VOA 
também em português),229 o espaço para transmissão do VOA come-
çou a ser ocupado pelos programas produzidos localmente nos USIS 

229 Documento 124.

Atuacao_politica_da_AI-EUA__(MIOLO)__Graf_v1.indd   294 14/01/2016   22:19:24



A ATUAÇÃO POLÍTICA DA AGÊNCIA DE INFORMAÇÃO...  295

de cada região do Brasil. A medida emergencial deu frutos positivos, 
diminuindo também os custos, assim como abordou características e 
temas mais conhecidos das populações locais. Essas seriam mescla-
das com as informações dos EUA que chegavam aos USIS por meio 
de sua agência de notícias.230 

Em 1953, o sinal dos programas da USIA transmitidos pela 
WRUL em espanhol para o Brasil (principalmente em São Paulo) 
era nítido,231 mas de acordo com a nova orientação da USIA isso 
não era suficiente. Para ter maior aceitação do público brasileiro, os 
programas deveriam ser produzidos localmente, transmitidos nas 
principais estações comerciais, e como era padrão da USIA, não de-
veriam ser identificados como produzidos pelo governo americano.

Por isso, os programas da WRUL no Brasil em 1954, como “O 
Vespertino do Ar”,232 começaram a ser transmitidos, em português, 
a 50 milhões de ouvintes, patrocinados por Gillette e Time-Life 
International.233 Eles eram reproduzidos em estações locais como 
a Rádio Clube do Pará (Belém/PA), Rádio Difusora (Petrópolis/
RJ), Rádio Emissora de Piratininga/SP, Rádio Rio Preto (Rio 
Preto/SP), Rádio Educadora de Campinas/SP, Rádio Difusora de 
Agudos/SP, Rádio Difusora de Assis/SP, Rádio Bebedouro/SP, 
Rádio Difusora de Cafelândia/SP, Rádio Difusora de Catandu-
va/SP, Sociedade Rádio Clube de Garça/SP, Rádio Liberdade de 
Guaratinguetá/SP, Rádio Difusora de Mirassol/SP, Rádio Difusora 
de Monte Aprazível/SP, Rádio Clube de Oswaldo Cruz/SP, Rádio 
Clube Marconi de Paraguaçú Paulista/SP, Rádio Difusora de Pom-
péia/SP, Rádio Difusora de Rancharia/SP, Sociedade Rádio Difu-
sora de Regente Feijó/SP, Sociedade Rádio Difusora de São João da 
Boa Vista/SP, Rádio Difusora de Sertãozinho/SP, Rádio Mayrink 
Veiga/RJ e a Rádio Ministério da Educação/RJ.234 

230 Documento 124. 
231 Documento 71: “ZP 5302, Radio Listening, Multi Latin America, give-away 

offer on WRUL (responses), nov-dec 1953”.
232 Documento 78.
233 Documento 125.
234 Documento 125.

Atuacao_politica_da_AI-EUA__(MIOLO)__Graf_v1.indd   295 14/01/2016   22:19:24



296  FERNANDO SANTOMAURO

No mesmo ano, o País chegava a 3 milhões de aparelhos de rádio 
que transmitiam os programas da WRUL como “A Voz da Liberda-
de”, ou os feitos pela USIA para exibição em emissoras comerciais, 
como “Comentários de Al Neto”, “Verdade ou Mentira” (na Rádio 
Nacional), “Rua do Sossego” (na Rádio Tupi), “História de Chine-
lo” (Rádio Nacional), “Repórter Esso” (Rádio Nacional), “Curio-
sidades” (Rádio Nacional) e “Ponta de Lança” (na Rádio Tupi).235 

Nas pesquisas internas da USIA, 65% dos brasileiros se informavam 
pelo rádio. E entre os programas de notícias, o “Repórter Esso” era o 
mais ouvido, ao menos nas grandes cidades brasileiras, com 49% de 
preferência entre os ouvintes no Rio de Janeiro e 24% em São Paulo.236 

Para exibição dos programas nas principais emissoras de rádio do 
país e nas pequenas rádios locais, a USIA fez acordos sigilosos com 
a maior cadeia de rádio brasileira para exibição de seus programas 
em grande parte do Brasil, como pode verificar-se pelo contrato com 
“Os Diários Associados”, que já vigorava, pelo menos, desde 1951.

Como mostram os trechos do documento abaixo, para exibição 
dos programas da USIA “Nos Bastidores do Mundo – com Al Ne-
to” e “A vida que o mundo leva”, a USIA pagava diretamente a Assis 
Chateaubriand cerca de US$ 5 mil dólares mensais (sem contar as 
taxas adicionais) para exibição em cidades fora do Rio de Janeiro, e 
em Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo. O contrato havia sido 
feito seguramente desde 1951 e durou pelo menos até dezembro de 
1955, data deste informe interno.

235 Documento 71. 
236 Documento 71.
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Figura 81 – Contrato da USIA que mostrava o pagamento direto feito a Assis 

Chateaubriand, pela exibição dos programas da agência nas estações da cadeia 

de rádio dos Diários Associados, pelo menos desde 1951 a 1955.

A aliança entre Chateaubriand e a USIA era estratégica para am-
bos.237 Quando discutiam sobre os pagamentos devidos aos “Diários 
Associados”, o jornalista e empresário brasileiro deixava claro que 
mesmo se não fosse pago, ele gostaria continuar a exibir os progra-
mas da agência, por sua própria conta, pela grande importância do 
que era produzido pela USIA: 

Em 26 de novembro [1951] (Telegrama No. 682 avisou que se 
os fundos requeridos não viessem até 3 de dezembro, o programa 
seria cancelado). Isso foi dito em 5 de dezembro e o senhor Chateau-
briand insistiu na continuação do programa até 1o de janeiro, 1952 
“por sua própria conta, se necessário, porque ele considera a eficiên-
cia do programa de suma importância”. O telegrama acrescentou 
que o senhor Chateaubriand “solicitou à Embaixada que avisasse 
o Assistant Secretary Miller que, em sua opinião, o Departamento 
deveria aproveitar-se inteiramente de todos recursos de imprensa de 
Chateaubriand para a Campaign of Truth.238 

Em 1956, a USIA exibia nas grandes emissoras de rádio, além do 
programa de Al Neto, novas atrações como “Você se lembra”, “Os 

237 Haines (1989, p.171) também destaca a aliança entre o Governo americano e 
Assis Chateaubriand.

238 Documento 74.
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vencedores da vida”, “Noveleta Panamericana” e os musicais “Hit 
Parade” (transmitido pela Radio Metropolitana do Rio de Janeiro)239 
e “Clube do Disco”.240 

O historiador brasileiro Antonio Pedro Tota (2005) mostrou 
como Al Neto, funcionário da embaixada americana no Rio de 
Janeiro, mesclava curiosidades, variedades e opiniões políticas an-
ticomunistas e pró-americanas, sem nunca mencionar sua ligação 
com a USIA.241 

Segundo relatório interno da agência em 1957, os programas de 
Al Neto gravados pelo USIS do Rio de Janeiro, eram produzidos 
para disseminar comentários políticos e discutir frequentemente, 
de maneira positiva, a cooperação entre Brasil e EUA. Segundo o 
mesmo relatório, o programa de Al Neto era diário, com duração de 
5 minutos e distribuído em discos a 35 estações ao redor do País. Os 
roteiros de Al Neto também eram usados por cerca de 300 estações, 
lidos pelos locutores locais. Esses comentários eram amplificados 
também em praça pública, por cerca de 300 caixas de som espalha-
das pelo país.242 

O sucesso do programa era grande também na capital do País: 
em 1957, 44% dos cariocas identificavam o programa de Al Neto 
espontaneamente.243 No fim dos anos 1950, além de seu programa 
de rádio, Al Neto também escrevia colunas em jornais brasileiros, no 
Rio de Janeiro, Curitiba, Aracaju, Campos, Londrina, Itapetininga, 
e com grande sucesso em Joinville. Na ocasião, Al Neto também 
tinha um programa de TV (patrocinado pela “América Fabril”) exi-
bido no Rio de Janeiro, no qual entrevistava celebridades.244

239 Documento 125.
240 Documento 12.
241 Parte do acervo de Al Neto está disponível no sítio eletrônico do Núcleo de 

estudos de Política, História, e Cultura da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. Disponível em <http://www.pucsp.br/polithicult/midiateca/
bastidores_mundo1.html> Acesso em: 23 jan. 2014. Haines (1989, p.171) 
também menciona o programa de Al Neto.

242 Documento 125.
243 Documento 12.
244 Documento 138.
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Os programas de rádio da USIA ao longo dos anos 1950 con-
quistaram um importante público nas maiores cidades brasileiras. 
A grande preferência dos ouvintes brasileiros entre os programas 
da USIA eram os musicais; em segundo lugar, estavam as rádio-
-dramaturgias e em terceiro lugar as comédias e os noticiários.245 

Em Porto Alegre, por exemplo, o programa “Você se lembra” era 
o preferido de um terço da população gaúcha em 1957.246 Produzido 
localmente e patrocinado pela American Corn Products, o programa 
tinha completa supervisão do Departamento de Rádio da USIA e 
dedicava-se a lembrar de fatos nacionais e internacionais do passado, 
bem como a relacioná-los com os acontecimentos da ocasião.247 

Outro programa produzido localmente pelo USIS no Rio de 
Janeiro era “Os Vencedores da Vida”, um “programa documentário 
dramatizado”,248 que contava a história de lideranças brasileiras nos 
campos da indústria e das artes, com ênfase especial ao empreendedo-
rismo e ao espírito do capitalismo brasileiro, que segundo a descrição 
do programa, teriam ajudado a construir as bases do País. Esse tam-
bém era distribuído a partir do Rio de Janeiro, em discos, aos outros 
postos locais no País.249 Outro grande destaque de popularidade dos 
programas da USIA era o programa “A Casa do Tio Sam”, lembrado 
espontaneamente por 17% da população de São Paulo. 

Mesmo com o sucesso dos programas (“não-assinados”) da 
USIA transmitidos em rádios comerciais brasileiras desde 1942, a 
agência continuou produzindo seu programa “assinado” mais céle-
bre, o “Voice of America”.250 Na maior parte dos anos 1950 e 1960, 
a USIA produzia três horas diárias do VOA em português especial-
mente para o Brasil,251 além de disponibilizar “feeds” (transmissões 

245 Documento 12.
246 Documento 12. 
247 Documento 125.
248 Documento 125.
249 Documento 125.
250 Documento 124. Com exceção de 1953, quando o VOA foi paralisado por 

questões orçamentárias.
251 Documento 128.
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diretas), em inglês, para 50 estações brasileiras, que os retransmi-
tiam em ondas curtas para todo o Brasil. A agência também oferecia 
programas gravados, que eram redistribuídos em ondas médias por 
100 estações locais.252 

Em 1961, os programas do VOA para o Brasil misturavam, de 
maneira geral, notícias comentadas, a cobertura jornalística de temas 
de interesse do público brasileiro, especiais sobre literatura, história, 
ciência e eventos culturais americanos, músicas americanas e aulas 
de inglês.253 Eram recorrentes os temas como os principais avanços 
tecnológicos americanos, discursos dos Presidentes Eisenhower e 
Kennedy e o detalhamento de programas americanos para a região 
como, os “Peace Corps”, a “Aliança para o Progresso”, o “Food for 
Peace” e as ações do Banco Interamericano de Desenvolvimento.254

Após o governo Johnson, como em todas as áreas da USIA, o 
rádio e o VOA gradativamente foram perdendo força, orçamento e 
pessoal. Em relatório interno da USIA para avaliação do programa 
de rádio do Brasil em 1969, observava-se o começo do declínio da 
estratégia de rádio no Brasil a partir de 1967: “Naquele momento 
da pesquisa no Brasil, nós já tínhamos sofrido cortes substanciais 
na plataforma de rádio, por causa das limitações de orçamento e de 
pessoal que começaram a ser sentidas no outono de 1967”.255

Com o aumento das transmissões televisivas no Brasil, a USIA 
também participou com produções próprias voltadas ao público 
brasileiro. De 1953 a 1955, com um crescimento de 85% no número 
de televisores no país – sendo 55 mil aparelhos no Rio de Janeiro e 
65 mil em São Paulo – as estações de TV (quase sempre ligados às 
cadeias de rádio) também se multiplicavam.256 

Em 1955, a USIA destacava a existência de três emissoras em São 
Paulo, cada uma com 40 horas de transmissão semanais: a TV Tupi, 

252 Documento 124.
253 Documento 124. 
254 Documento 128.
255 Documento 85.
256 Documento 95: “IM-46-55, Recents Developments in Latin American Televi-

sion, March 31, 1955”.
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canal 3; a TV Record, canal 7; e a TV Paulista, canal 5. A agência 
também alertava para o surgimento de uma TV ligada à Rádio Ban-
deirantes – que seria o canal 13 – em São Paulo, além da criação de 
emissoras ligadas à TV Tupi em Belo Horizonte e Porto Alegre.257 

No Rio de Janeiro já existiam: em 1955, a Rádio Tupi-TV, canal 
6, com 55 horas de transmissão por semana; a TV Rio, controlada 
pela TV Record de São Paulo; e a TV Roquete Pinto, de perfil edu-
cativo, pertencente à Prefeitura do Rio de Janeiro, que transmitia 50 
horas por semana pelo canal 2.258 Até 1956, quando o Brasil já tinha 
200 mil aparelhos de TV,259 o Governo abriu 16 concessões de tele-
visão, sete delas no Rio de Janeiro, sete em São Paulo, uma em Belo 
Horizonte e uma no Recife.260

O Brasil já fazia parte de uma estratégia de programas de TV da 
USIA, que eram distribuídos em 21 países do mundo e dublados 
pelas emissoras locais.261 Em 1957, quando o Brasil já atingia 405 mil 
aparelhos de TV,262 a USIA distribuía programas de notícias como o 
“News in Review” e o “Report from America”, além de um programa 
específico chamado “Mirante”,263 nas emissoras cariocas, paulistas 
e mineiras.

No mesmo ano de 1957, levantamentos internos da USIA sobre 
a televisão no mundo destacavam que o Presidente Juscelino Kubist-
chek havia cedido seis concessões a Assis Chateaubriand (chamado 
no informe da USIA somente de “Chateaubriand”), de acordo com 
a demanda do jornalista em abrir emissoras de TV no interior do 
Estado de São Paulo, como mostra o documento abaixo:

257 Documento 95. 
258 Documento 95. 
259 Documento 131.
260 Documento 130.
261 Documento 129.
262 Documento 132.
263 Documento 129.
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Figura 82 – Informe da USIA apontava para a cessão de TVs feita por Juscelino 

Kubitschek para “Chateaubriand” no interior de São Paulo, em 1957.

Para o Rio de Janeiro, em 1957, a USIA dirigia e supervisionava 
o “Quero saber mais”, um programa de perguntas e respostas pa-
trocinado pela “Coca-Cola” (conhecido por 41% dos espectadores 
cariocas) e que alternava curiosidades e informações relevantes para 
os EUA, como energia atômica, temas políticos contemporâneos, 
esporte e música.264

A partir de 1958, os programas de TV da USIA dedicavam-se, 
principalmente, a reforçar os benefícios da cooperação americana 
no Brasil, como o Point IV e a “Aliança para o Progresso”. Para is-
so, a agência produzia, em Washington D.C., o programa “Pano-
rama Panamericano”. Com 15 minutos semanais, o “Panorama” 
era transmitido pela TV Tupi e pela TV Excelsior, como reporta-
gens que faziam parte de programas mais longos desses canais, e 
contava aos brasileiros todos os benefícios e casos de sucesso das 
parcerias com os EUA no País. O “Panorama” era transmitido 
aos sábados, domingos ou às segundas-feiras, às 17h30, 18h40 ou 
10h45.265 

Além do “Panorama”, no início dos anos 1960, a USIA também 
produzia para o Brasil um programa musical chamado “Jazz na 
América” (esse até outubro de 1962) e outro chamado “Entrevista 
da Semana”, que durante cinco minutos dedicava-se sempre a algum 
tema de interesse da agência e era transmitido pela TV Paulista, 

264 Documento 138.
265 Documento 128 e Documento 12: “USIA/IRS/R/ TV Survey in São Paulo 

May, 1963”.
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normalmente às quartas-feiras, sextas-feiras ou sábados, às 18hs ou 
20hs, de acordo com a disponibilidade da emissora.266 

A partir de abril de 1962, quando foram revogadas as barreiras 
anteriormente impostas por Jânio Quadros a programas estrangei-
ros na televisão brasileira,267 os programas “privados” americanos 
atingiram grande presença e audiência nos canais brasileiros com 
programas como “Papai sabe tudo”, “Os Flintstones”, “Lassie”, “I 
love Lucy”, “Bat Masterson”, “Rin-Tin-Tin”, “Além da Imagina-
ção”, “Três Patetas”, “Top Cat” (o “Manda-Chuva”), “Rota 66”, 
entre outros.268 

Mas a política de audiovisual da USIA não tinha começado com 
a TV. Na verdade, ela seguia uma tradição do governo americano 
em produzir filmes, com parcerias ou não, em conjunto com estú-
dios de Hollywood. Essa, como muitas outras ações, teve suas raízes 
em Creel, passando pelo Birô de Rockefeller (Tota, 2000), com 
filmes específicos para América Latina, e continuava com a USIA. 
A tradição continuava, com filmes em formatos de documentários, 
jornalísticos ou ficcionais, exibidos em centros binacionais e salas 
comerciais de cinema.

O filme sobre a visita do Presidente Dutra aos EUA, produzido 
em 1949, por exemplo, mostrava o encontro com Truman e a ótima 
relação pessoal dos dois Presidentes, refletindo o histórico de boas 
relações entre os dois países. Entre outras visitas que fazem parte 
do filme, Dutra vai ao Tennessee conhecer a usina hidrelétrica em 
Chattanooga, experiência de interesse do Presidente brasileiro.269 

A USIA continuou a fazer filmes específicos para o público bra-
sileiro, sempre reforçando as bandeiras políticas americanas e a boa 
relação entre os países. É o caso do filme “Atomic Medicine in Bra-
zil”, realizado no Brasil em 1954, pela produtora Herbert Richers. 
Ele contava como a energia atômica podia ajudar no tratamento de 
casos de câncer, por meio da cooperação americana em hospitais, 

266 Documento 12: “USIA/IRS/R/ TV Survey in São Paulo May, 1963”.
267 Documento 135.
268 Documento 134.
269 Documento 136.
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instituições como a Escola Paulista de Medicina e o Instituto Central 
do Câncer de São Paulo.270 

A partir de 1955, as crescentes barreiras governamentais para 
exibição de filmes produzidos no exterior fez com que, cada vez 
mais, a USIA contratasse produtoras locais para seus filmes no Bra-
sil.271 Um exemplo disso era o projeto da USIA exibido em cerca de 
mil salas comerciais, bibliotecas e postos móveis do USIS do Brasil 
durante todo ano de 1959: a série de filmes “A escola agora é outra”, 
mostrava os avanços na educação básica brasileira alcançados com 
ajuda do Point IV.272 

A parceria da USIA com as companhias cinematográficas brasi-
leiras proporcionava a exibição de seus filmes nas salas comerciais. 
A maior produtora e distribuidora do Brasil no começo dos anos 
1960, por exemplo, era parceira da USIA.273 Em 1962, Luiz Seve-
riano Ribeiro Jr., dono e Presidente da Cinegráfica São Luiz S.A. e 
companhias associadas, esteve em Washington DC para encontrar-
-se com a USIA. 

Segundo o responsável pelo Departamento de Filmes da USIA 
naquele ano, Anthony Guarco, Ribeiro Jr. era o homem que contro-
lava a indústria cinematográfica brasileira, com mais de 1.800 salas 
de cinema e cerca de 8 filmes produzidos por ano. Além disso, era 
responsável pela distribuição de filmes da maioria das corporações 
americanas, como a 20th Century Fox.274

Recebida pela diretoria da USIA na ocasião, a Cinegráfica São 
Luiz foi a responsável pela exibição de 12 curtas-metragens da 
USIA em 1.800 salas ao redor do Brasil, no ano de 1962. Entre esses, 
conta-se inclusive um filme colorido sobre a posse do Presidente 
Kennedy.275 

270 Documento 137.
271 Documento 51: “1955: Brazil prohibits importation of Newsreels hence produced 

locally”.
272 Documento 139.
273 Documento 140. 
274 Documento 140. 
275 Documento 140
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Em 1962, a USIA também exibia a série semanal de filmes 
“Horizons”, que mostrava os impactos positivos da “Aliança para 
o Progresso” na América Latina, sendo exibido em mais três mil 
e duzentas276 salas comerciais no Brasil para mais de 1,5 milhão de 
pessoas naquele ano.277 

O “Horizons” foi realizado pelas produtoras mais importantes do 
Brasil, como a mencionada Cinegráfica São Luiz (quatro histórias 
em três newsreels), Herbert Richers (três histórias em três newsreels), 
Carlos Niemeyer (três histórias em dois newsreels) e Ponte Gráfica, 
uma associação de pequenas produtoras (com uma história feita por 
dez diferentes companhias).278 

As parcerias com produções locais continuaram, assim como a 
exibição de filmes produzidos para todo mundo, sempre fortalecen-
do os principais programas do governo e valorizando o perfil dos 
Presidentes americanos como lideranças globais.

Como já foi visto, após a morte de Kennedy, a USIA, em tempo 
recorde, produziu o filme “The President”, que mostrava os funerais 
de JFK e a subida ao poder do Presidente Johnson, valorizando suas 
qualidades para enfrentar a crise interna e os desafios externos que 
os EUA sofriam na ocasião. 

“The President” começou a ser exibido nos cinemas brasileiros 
em fevereiro de 1964, com o devido acompanhamento do Depar-
tamento de Pesquisa da agência, que media a aceitação do público 
local ao filme e à figura do novo Presidente americano como lide-
rança capaz de influenciar o mundo (e o Brasil) positivamente. Em 
pesquisa da USIA em abril de 1964, feita com os espectadores do 
filme, era medida a confiança dos brasileiros aos EUA como líder 
de outros países, contra os principais problemas mundiais naquele 
ano.279 

Pelo menos entre os brasileiros que tinham acabado de ver o 
filme, os resultados eram positivos para a USIA e os EUA: 10% 

276 Documento 117. 
277 Documento 59.
278 Documento 117.
279 Documento 86: “BR 6401, Brazil, Reaction to “The President” Film, Apr. 1964”.
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não sabiam, 14% achavam que os EUA não tinham muita (ou ti-
nham pouca) capacidade de liderança mundial, enquanto que 76% 
dos brasileiros acreditavam que o Presidente Johnson e seu país 
tinham muita (ou considerável) capacidade para liderar outros 
países.280 

Após o golpe que depôs o Presidente Goulart, em 14 de abril 
de 1964 a USIA enviou um memorando a todas as suas diretorias 
internas,281 com a nova orientação da agência para a linha editorial a 
ser adotada a partir de então, tanto oralmente, quanto nos materiais 
a serem produzidos relacionados ao ocorrido no Brasil. Basicamente, 
eram oito recomendações: 

1.  Internamente a USIA orientava a todos que documentas-
sem e repassassem à Agência todos os sinais de infiltração 
comunista na “Brazilian Life”, seja no governo, nos mi-
litares, no trabalho, no meio estudantil, na imprensa e na 
“intelligentsia”;

2.  Para os materiais a serem produzidos para o público latino-
-americano, a agência deveria destacar a influência castrista 
na “conspiração comunista” do Brasil e reforçar que a mesma 
estratégia era usada em todos os países da região;

3.  Mostrar, a todo momento, o imenso apoio popular dado à 
derrubada do Presidente Goulart, o que daria legitimidade à 
“Revolução”;

4.  Mostrar elementos comunistas chineses e soviéticos infiltra-
dos, que tentavam minar o sistema constitucional brasileiro;

5.  Exibir todas as evidências materiais, como armas ou docu-
mentos, que provassem a determinação comunista em tomar 
o Brasil;

6.  Usar fontes brasileiras nas reportagens e materiais;
7.  Não mencionar nomes dos considerados comunistas 

envolvidos;

280 Idem. 
281 Documento 94: “Treatment of Infiltration and Subversion in Brazil, April 14, 1964”
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8.  Não havia interesse em incentivar “vendettas” contra Gou-
lart, Brizola e outros membros graduados dos governos, mas 
usar (e explorar) todas as provas que expusessem a ligação 
desses com um possível golpe comunista no Brasil.

As reportagens, filmes e fotos produzidas a partir daí seguiam 
essa orientação, como é o caso das Figuras 35 e 51, tiradas pelos USIS 
brasileiros em 1964. Elas tentavam mostrar a ligação de estudantes 
brasileiros com comunistas chineses, ou centros acadêmicos com 

Figura 83 – Foto tirada pela USIA, demonstrando as provas materiais (armas) 

da infiltração comunista no Brasil, que segundo recomendação interna da agên-

cia, justificava a derrubada de Goulart.
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pôsteres do Che Guevara, explicitando o perigo comunista que jus-
tificava a “revolução”. 

Assim como a Figura 83, a seguir, também tirada pela USIA em 
1964, mostrava as evidências “materiais” da tentativa do Levante 
Comunista no Brasil. A descrição da foto, encontrada nos arqui-
vos americanos, reforçava essa ideia: “Brasil: armas confiscadas de 
organizações comunistas e indivíduos que planejaram a revolução 
comunista. Fonte: USIS Brasil”.282 

As diretrizes internas, quanto à posição a ser seguida pelas cober-
turas da USIA sobre o golpe no Brasil, foram cumpridas em todos 
os seus materiais a partir daí. Em geral, as atividades da USIA no 
Brasil, desde sua criação até o Golpe Militar em 1964, seguiram mais 
um vez, à risca e com sucesso, as orientações do estudo feito por Leo 
Bogart em 1952, sobre o que uma agência americana de informação 
deveria ser: 

O homem da rua é muito poderoso. O americano médio tende 
a pensar que o povo no exterior, o povo do Irã, por exemplo, como 
sem muito poder. Mas eles podem derrubar governos com maior 
eficácia do que nós poderíamos, por meio do voto, algumas vezes 
[...] Na América Latina, as classes mais baixas estão se armando e 
começando a atirar. [...] Esses fatos tornam necessário que a USIA 
faça sua mensagem chegar aos mais humildes e analfabetos. Se a 
maioria das pessoas em um determinado país for favorável aos EUA, 
a ação pró-americana sobressairá, mesmo se os grupos no poder fo-
rem antiamericanos. (Bogart, 1995, p.16)
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