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Fernando Santomauro 



3  
o ocAso dA usiA

O mundo que nos amava agora nos odeia. Nós 
nos odiamos.

George Creel, 1920b, p.362  
comentando os efeitos do fim do CPI.

Como pôde ser notado nos segundo e terceiro capítulos, a partir 
do governo Johnson houve uma visível diminuição do volume das 
atividades em todas as áreas de atuação da USIA e um afastamento da 
agência do centro das decisões da política externa, fruto da visão domi-
nante dos Presidentes americanos (de ambos os partidos) e do contexto 
internacional que se desenhava após a segunda metade da década de 
1960. Esse processo refletiu-se diretamente na redução do orçamento 
e pessoal da USIA até o seu fim, em 1999 (Bogart, 1995, p.xxiv e xxii). 

A diminuição também foi sentida na quantidade de representa-
ções locais no exterior (centros binacionais, bibliotecas e USIS), no 
número de publicações e traduções de materiais, no volume de notí-
cias, na produção de programas de rádio e filmes para TV e cinemas. 

No Brasil, esse processo começou a ser sentido mais fortemente 
a partir dos anos 1970. Segundo entrevista feita com Carl Howard 
(2014), ex-information officer da USAID, press attaché e Country 
Public Affairs Officer no Brasil, no USIS do Rio de Janeiro em 1971, 
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a orientação era diminuir o volume de atividades de imprensa, em re-
lação às desenvolvidas nos anos 1950 e 1960: “Assim que eu cheguei, 
em maio de 1971, eu fui orientado para começar a diminuir gradati-
vamente o tamanho dos serviços de imprensa, que tinha redatores, 
editores, um artista e sofisticados equipamentos de impressão”. 
Na ocasião, Howard (ibidem) tinha uma equipe de 20 pessoas que 
trabalhavam na produção de materiais gráficos qualificados para 
divulgação da “Aliança para o Progresso”, inclusive com represen-
tações no Nordeste. 

Durante as décadas de 1960 e 1970, apesar do encolhimento do 
volume das atividades, ainda foram feitos esforços para cooperação a 
longo prazo, no intercâmbio de estudantes, no ensino de inglês e nas 
atividades cultural. O trabalho ativo com os principais jornais, revis-
tas, assim como nos principais canais de televisão no Brasil, mesmo 
com menor intensidade, continuou nos anos seguintes. 

Tanto Howard – que trabalhou durante 12 anos no País, ao longo 
das décadas de 1970, 1980 e 1990, no Rio de Janeiro, em Brasília e 
São Paulo – quanto Don Mathes, Branch Public Affairs Officer no 
Brasil (de 1974-1980) também entrevistado, a relação com a impren-
sa era, no geral, boa. Segundo Mathes (2014): 

sobre os meus seis anos no USIS de São Paulo nos anos de 1970: nós 
tínhamos uma grande e diversa operação no USIS, quatro ameri-
canos na equipe e cerca de trinta brasileiros. Nós disponibilizáva-
mos boletins diários para uma lista de contatos na imprensa, e eu 
tinha encontros frequentes com editores e repórteres, assim como 
almoços constantes e jantares sociais na minha casa [...]. Eu me 
lembro que a equipe e os executivos de “O Estado de S. Paulo” eram 
os mais difíceis de ver e para se ter um tempo juntos. Folha de São 
Paulo, Gazeta Mercantil e Veja eram muito mais facilmente acessí-
veis. Nós também tínhamos muito boas relações com várias estações 
de rádio, especialmente quando nós podíamos lhes oferecer algumas 
fitas de música americana, que fossem tocadas no ar.1

 1 Entrevista por email, em 20 de março de 2014.
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Nos anos Carter (1977-81), a agência chegou a mudar de nome 
para USICA (United States International Communications Agency) 
em 1978, assumindo as funções de intercâmbio cultural e educa-
cional levadas anteriormente pelo Departamento de Estado (Tuch, 
1990, p.32) e com uma proposta de políticas bidirecionais a longo 
prazo (ibidem, p.144). No entanto, logo voltou a ter o mesmo perfil 
anterior da USIA, com Reagan, em 1982.

Apesar do progressivo fechamento de alguns postos locais, como 
Belém, Fortaleza e Curitiba, por falta de orçamento (ibidem, p.144), 
e da diminuição das atividades conjuntas com a USAID no Nordes-
te, continuaram ativas as atividades culturais; como palestras e ex-
posições; e educacionais; principalmente com intercâmbios, aulas de 
inglês e as bibliotecas nos maiores centros. A fundação Casa de Tho-
mas Jefferson, em Brasília, um dos maiores empreendimentos da 
USIA nos anos 1970 no Brasil, conseguiu recuperar o investimento 
feito na sua construção em dois anos, só com o lucro proveniente das 
aulas de inglês no Centro (ibidem, p.147).2

Durante as décadas seguintes, o foco continuava sendo trabalhar 
com as lideranças da mídia, políticas, comerciais e culturais (Mathes, 
2014), principalmente nos grandes centros, como São Paulo, Rio de 
Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Salvador e Recife (Howard, 2014). 
Tanto Howard – que mencionou palestras pontuais com lideranças 
do mundo do trabalho e contatos frequentes com o mundo acadêmi-
co – quanto Mathes, que descreveu o trabalho de aproximação de es-
pecialistas americanos com universidades brasileiras como a USP, a 
PUC-SP e a Unicamp, confirmavam a atenção na aproximação com 
potenciais futuros líderes brasileiros nos anos 1970, 1980 e 1990. 

Assim como chegou a auxiliar a libertar um jornalista america-
no da Time, preso e torturado pela ditadura no Nordeste brasileiro 
durante os anos 1970 (ibidem), a USIA também ajudou os intelec-
tuais brasileiros perseguidos pela ditadura, como foi o caso de Paul 

 2 Howard (2014) também menciona o caráter auto-sustentável dos centros bina-
cionais nos anos 70 no Brasil, em grande parte por causa dos cursos de inglês 
oferecidos. 
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Singer,3 então professor de Economia e bolsista da Fundação Ford, 
que após ser detido, foi auxiliado por Joe O’Connel, funcionário 
da agência no País. Ao saber da prisão, O’Connel mobilizou seus 
colegas no consulado americano em São Paulo, causando pressão 
para a libertação do professor junto às autoridades brasileiras. Singer 
trabalhou no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) 
e anos depois foi um dos fundadores do Partidos dos Trabalhadores 
no Brasil e Secretário Nacional de Economia Solidária durante os 
governos Lula e Dilma. 

A aproximação com outros intelectuais do Cebrap também 
renderam futuros frutos. Mathes mencionou sobre sua boa relação 
pessoal com Fernando Henrique Cardoso, desde quando esse era 
pesquisador do Cebrap nos anos 1970. As discussões, muitas vezes 
acaloradas com o então sociólogo, se refletiram mais tarde, a seu 
ver, em algumas das ideias e discursos seus como Presidente da 
República: 

Um grupo com quem eu passei um tempo foi o Cebrap (Centro 
Brasileiro de Pesquisas), e eu tive uma relação muito próxima com o 
seu chefe acadêmico, Fernando Henrique Cardoso. Nós nos encon-
tramos para almoçar muitas vezes, todos os anos, e conversávamos 
(às vezes discutíamos) sobre política externa americana e o papel do 
Brasil no mundo. Eu fiquei muito feliz quando Fernando Henrique 
foi chamado para Brasília, como ministro das Relações Exteriores, 
mas realmente feliz quando ele foi eleito Presidente do Brasil alguns 
anos depois. Ele foi o único Presidente com quem eu tive o tipo de 
relação de chamar pelo primeiro nome, e eu fiquei muito orgulhoso 
quando eu ouvi ele incluindo algumas das ideias que discutíamos em 
seus discursos como Presidente. Eu acho que a presidência de Fer-
nando Henrique foi a mais significativa ao colocar o Brasil em uma 
postura moderada no mundo moderno. (Mathes, 2014)

 3 Ver, Cull (2008, p.339): “Interview: Joe O’Connell, 9 November 1995”.
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Ainda nos anos 1990, quando Fernando Henrique já ocupava o 
posto de ministro da Fazenda, a USIA ainda envia-lhe livros de eco-
nomia que poderiam ser de seu interesse, segundo Howard, PAO no 
Brasil de 1992-1996. Sobre a ocasião, Howard ainda observava que, 
mais do que nas décadas de 1970 e 1980, teve fortes restrições orça-
mentárias durante o governo Clinton. Howard, assim como Mathes, 
sempre salientou que além de relações institucionais, foram impor-
tantíssimas as relações pessoais construídas durante suas passagens. 
Testemunha do ocaso da agência dos anos 1970 aos 1990, Howard, 
um dos últimos PAOs da era USIA no Brasil, sempre destacou que, 
sobretudo, era um “labor of love”.

Durante os anos Clinton (1993-2001), ao mesmo tempo em que 
a agência sofria sérios cortes orçamentários, o papel da USIA come-
çou a ser repensado para além das relações culturais e informacionais 
tradicionais, discutindo-se, de acordo com os moldes propostos por 
Hansen nos anos 1980,4 a adaptação dos trabalhos de informação às 
novas tecnologias. 

Na ocasião, chegou a ser proposto o trabalho da USIA levando-
-se em consideração a possibilidade de criação de uma rede mundial 
de informação. O projeto, no entanto, não teria sido levado adiante 
pela falta de capacidade de infraestrutura para implementação das 
novas ideias: 

A agência estava movimentando-se para criar “uma rede mun-
dial eletrônica e humana de informações, explorando a tecnologia 
de compressão digital que agora apareceu no mercado com as 
linhas de transmissão de informação de alta velocidade”. No en-
tanto, alguns operadores estavam impacientes com a reformulação 
que eles achavam ser somente retórica: Há um tipo de visão nessa 
administração sobre a “via eletrônica de alta velocidade”.5 Existe 

 4 “Public Diplomacy in the Computer Age”, é obra pioneira sobre as possibilidades 
de ação da USIA considerando-se as novas tecnologias de informação. Nesse 
estudo, Hansen (1984, p.225) propunha uma nova postura da agência, incluin-
do a tecnologia e a computação como instrumentos. 

 5 “eletronic highway”.
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muito “falatório”.6 Mas a infraestrutura para o seu manejo é muito 
precária. (Bogart, 1995, p.xxvii)

Os sucessivos cortes orçamentários e falta de capacidade de ação 
e estrutura fez com que a agência enfrentasse formalmente seu fim 
no ano de 1999, ainda no governo Clinton. Muitas de suas atribui-
ções restantes foram assimiladas principalmente pelo Departamento 
de Estado. 

À primeira vista, a história mostra ser direta a associação entre a 
USIA e a Guerra Fria; pelo contexto que motivou sua criação, pelos 
perfis e conteúdos de suas ações, pelos argumentos para o aumento 
(ou diminuição) de seu orçamento, pessoal, e também por seu de-
clínio, que se acirrou à medida que a Guerra Fria ia congelando. No 
Brasil, esse declínio (de orçamento, pessoal e atividades) também foi 
observado à medida em que o risco comunista se afastava. 

A crise interna vivida pelos EUA durante a guerra do Vietnã,7 
bem como a sua imagem externa, também foram resultado direto 
da falta de prioridade que o País deixou de ter com a política de in-
formação, conjuntamente com outros erros estratégicos.8 Mas segu-
ramente os resultados positivos que os EUA deixaram de ter ao não 
dar o devido valor para a USIA, ao longo, principalmente dos anos 
1980 e 1990, foram e continuam sendo sentidos no pós-Guerra Fria. 

Nesse sentido, o valor dado ao tipo de trabalho feito pela USIA 
não deve estar ligado somente à Guerra Fria, assim como o CPI de 
Creel, à época, não deveria só ser visto como arma americana da 
1a Guerra, e o Birô de Rockefeller, atrelado à 2a Guerra. Mesmo 
sendo deixados de lado, após passadas as crises que motivaram suas 

 6 “buzz words”.
 7 Nye (2004, p.3) vê o exemplo da guerra do Vietnã como descuido no uso do 

soft power, que é decisivo na batalha, mesmo quando há maior poderio militar e 
econômico.

 8 Os possíveis erros de percepção em relação ao Vietnã e ao caráter mais nacio-
nalista do que propriamente comunista que movia o país naquela ocasião, é 
discutido no documentário “The Fog of War” (2001), sobre o ex-secretário de 
Defesa norte-americano, Robert Mcnamara (das gestões JFK e Johnson).
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criações, os reflexos de suas políticas continuaram tendo efeito a 
médio e longo prazo. 

A retomada de políticas de informação e cultural consistentes – 
compatíveis com os interesses da política externa americana, como 
as já pensadas e realizadas com sucesso em algumas ocasiões ao 
longo da história dos EUA – ainda é reinvidicada internamente por 
alguns grupos, como instrumento acessório de curto, médio e longo 
prazo; como forma de qualificar a sua política externa, em momen-
tos de guerra e de paz. 

Como o Council on Foreign Relations (2003, p.48)9 sugeriu após 
o atentado às Torres Gêmeas e durante a segunda Guerra do Iraque, 
em 2003: 

Afinal, os Estados Unidos agiu destacadamente abaixo do espe-
rado em seus esforços para conquistar corações e mentes de públicos 
estrangeiros. A marginalização da diplomacia pública deixou um 
legado de esforços descoordenados e subfinanciados. A falta de 
vontade política e a ausência de uma estratégia global deixaram os 
antigos programas de diplomacia pública praticamente impoten-
tes no crescentemente abarrotado mundo das comunicações atual. 
Mesmo que uma diplomacia pública potente não seja a bala de prata 
para os problemas de imagem americanos, torná-la um componente 
relevante do processo de formação da política externa é um passo 
vital para garantir a segurança nacional.

Entre outras coisas, o que pôde ser notado ao longo dessa pes-
quisa, foi que os EUA utilizaram esses instrumentos em momentos 
de conflitos mais críticos, como as duas grandes Guerras e a Guerra 
Fria. Quando o País estava em maior risco, escolheu estruturar-se de 
maneira que a opinião pública estrangeira fosse monitorada e tomou 
iniciativas para mudá-la em seu favor. 

 9 O Council é um órgão não-governamental criado em 1921, que reúne diversos 
atores e setores para discutir e propor ações para a política externa americana. 
Mais informações sobre o Council, disponível em <http://www.cfr.org> Aces-
so em: 22 dez. 2014.
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É interessante também destacar que a decisão por utilizar a arma da 
informação deu-se com ambos os partidos americanos: os democratas 
(Wilson e Roosevelt) e os republicanos (Eisenhower). Por outro lado, a 
dissolução dos órgãos responsáveis pela informação sempre aconteceu 
em momentos de “paz” e em governos do partido democrata.

A USIA, o órgão que chegou a ter maior número de funcioná-
rios no exterior, orçamento e volume de atividades durante o maior 
período de tempo (46 anos), foi a iniciativa mais bem sucedida entre 
as formas de propaganda americana durante o século XX. E a ação 
dela no Brasil foi maciça e teve reflexos concretos na mídia nacional: 
rádio, cinema, TV, jornais, revistas e materiais gráficos, durante 
todo o período.

Além disso, o trabalho direto da USIA por meio de seus centros 
binacionais, postos móveis, ensino de inglês, bibliotecas e da relação 
pessoal alimentada com lideranças políticas, educacionais e forma-
dores de opinião pública teve reflexo no perfil da opinião brasileira, 
majoritariamente favorável à americana, principalmente na segunda 
metade do século XX. 

É possível afirmar, com base na documentação levantada, que o 
esforço americano de informação no Brasil visou influenciar, decisi-
vamente, os humores políticos da população em geral, e de grupos 
prioritários em particular, em momentos críticos da história brasi-
leira recente, como nos anos que antecederam o Golpe Civil-Militar 
de 1964.

Considerando a recorrência histórica dos EUA em criar novos 
instrumentos e instituições para continuar atingindo a opinião pú-
blica estrangeira de maneira não declarada, e a permanência de mui-
tos dos principais grupos da mídia brasileira, ainda hoje é necessário 
tentar desnaturalizar esses processos pelos quais ainda pode passar 
o Brasil – receptor de fluxos culturais internacionais – muitas vezes 
provenientes de políticas de propaganda de Estados estrangeiros, 
mas que também podem se expressar por intermédio de atores da 
sociedade civil e outros atores não-governamentais. 

Reconhecidos esses aspectos, há da mesma maneira a neces-
sidade de pensar o Brasil não somente como receptor de políticas 
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culturais estrangeiras, usadas como instrumentos de poder, mas 
também como possível produtor de políticas culturais e informa-
cionais que podem auxiliar o país na consecução de seus interesses 
de política externa, seja na integração regional ou nas relações entre 
países do Sul, mas também nas relações tradicionais com países tidos 
como “desenvolvidos”. 

A forma como o Brasil pode utilizar-se de suas manifestações 
culturais, educacionais ou de comunicação no exterior faz parte de 
um projeto de País mais sofisticado e eficiente, a ser pensado pelos 
seus cidadãos, pesquisadores e atores das Relações Internacionais.
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