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Introducão
>

o
leira

objetivo

texto

à descolonização

frente

portanto,

os governos

tendia-se

através

tais

como

os arquivos

rios

da ONU,

relação

deste

com o processo

Getúlio

análise

do

explicitar

Tendo

africana

Dutra,

de uma

era o de

no perlodo
Vargas

libertação

em vista

1946-60,

por

arquivos

o comportamento

a polltica

e Juscelino

referenciada

Itamaraty,

de

analisar

examinando,

Kubitschek.

fontes

privados,

diplomático

brasi-

Pre-

primárias,

imprensa

brasileiro

e suma
em

sua

da África.

a vinculação

institucional

da autora

com

a

eçuipe de Relações Lnternacionais do CP])(X:,que ora vem desenvolvendo urnapesquisa so
bre a polltica externa do governo Kubitschek, iniciou-se a investigação por este

pe-

rlodo. E, por força da complexidade que o tema assume_neste perlodo, optou-se por reduzir o raio de ação desta análise, deixando para uma próxima oportunidade a discussão
sobre ~s administrações de Dutra e Vargas.
As primeiras incursões no material coletado indicavam a ausência de cri
térios, ou ainda, a alternância de critérios com que este governo tratava a questão africana; simultâneamente os perlodos anterior e posterior, com os+quaj s já se estabele
cera um primeiro contato através de bibliografia especializada, pareciam.em
ao de Juscelino, cada vez mais facilmente digerlv'eis. Frente ao caos,
parecia

confuso

da existência

ganhava
de

em Dutra!

juscelinista

o conjunto

sobre

imediatamente
Mais

-

em vao

quele

comportamento

que!
que

finalmente,
a polltica

ordem,

de

por

parecia

razao

esta
que

do governo

percebeu-se

se refere

e Goulart.
capaz

autora

desse
JK

o engano

para

Sabia-se

que

de

à

arrt.es

antemão

problemática

Ainda

assim!

de vestir

de

a de

sentido

e posterior.

viu-se

-

uma

brasileira

Jânio

o assunto

vez

lógico.

no que

Vargas!

anterior

de uma

Procurou-se
outro

de

alglli~as contradições

da descolonização
sordem

ares

o

oposição

a África

em busca

sentido

no que

a este!

se refere

em que .se incorria
do perlodo

da

causa
aquele

a África.
e ficou

refletia

final.
e aEis
claro

o processo

2

de transição

por que passava

cassa reflexão

sobre a particul~ridade

zia do tema um reflexo

do país. Na realidade,

da questão

à seus algozes

em que sempre referenciada

te ao sistema

a diplomacia

da readequação

africana,

(da África

a es-

na

medida

e do Brasil)

fa-

brasileiras

fren

da questão

afri

de prioridades

internacional.

Paralelamente,
cana em si mesma,

só agravava

ticularizadapelo governo
"ano da África",

a real condição
os efeitos

JK. Lembre-se

a história

já vinha

de problema

de sua problematização

que se 1960 foi
se encarregando

não ~

considerado
de prepará-lo

o
nos

anos anteriores.
Assim sendo,

de 1956 a 1960 teria ocorrido

te de forças entre diferentes
e 1955, encontravam-se

Durante
gica que orientava

correntes

subordina das a uma unica

o governo
a ação

Dutra

diplomática

gicos". Esta constituir-se-ia

tese a imprescindibilidade
líder, os Estados Unidos,

1

2

que, entre

hagemonlca.
~.
1

foi a dos "americanistas
da defesa

internacional

ideoló-

da civilização

e tendo

como

"capaz de conter

oci

principal

do Brasil aliar-se'~ao bloco ocidental
o único

1946

(1946-50) a linha pOlítico-ideo1ó-

pela máxima

dental cristã contra o comunismo

ta" .

de pensamento

como que em te~

a investida

e seu

comunis

2

Esta tese se baseia na caracterizaçãode Hélio Jaguaribe sobre a diplomacia
brasileira.Ainda que se reconheçao envolvimentopolítico do autor com as
propostasdo ISEB, de que fazia parte, sua análise sobre as diferentes corren
tes de pensemerrto
, excetuadas suas consideraçõessobre a mais adequada ao Bra
sil, foi de enorme valia para os propósitosdesta exposição.
Ver JAGU~E,
Hélio. O Nacionalismona atualidadebrasileira,Rio de Janeiro,
ISEB, 1958, p. 233~287.
Idem, p. 235.

3

Não que não houvesse
complementariedade

argumentos

de interesses

mento de barganha com os Estados
num sistema bipolar

te, entretanto,

ricano,

de Key Country

Unidos,

de Dutra

surpreendesse

como quando do rompimento

do Brasil

desde que a adesão

como o vigente.

era o de ordem puramente

que a diplomacia

corno a

entre os dois palses ou de t.í.po
realis-

ta, em que se jogava com a condição

inevitável

de ordem prática

O argumento

ideológica,
até mesmo

de relações

corno ele-

à eles era
predominan-

o ,que fazia

o governo

com a União

com

norte-ame

Soviética

em

3

1947.

Neste

sentido, partindo da constataçãode que nas instruções à dele-

gaçao brasileiranas 'açõesUnidas formuladaspelo ltamaratypredominava a recomend~

ca brasileira
sil-Estados

o voto norte-americano,4

seguisse

çao para que .se

para a Á=ricá

é tratar,

Unidos e dos interesses

tratar

necessariamente,

da pollti-

da relação

Bra

deste cuanto à questão africana.

Não se pret.endeafirmar aqui, entretanto,que bastariahistoricizaras
relações

Estados Unidos-África

para se ter a história

Brasil com o continente,

no perlodo.

sileiros

africana

sobre a questão

que o governo Dutrá insistisse
te é que a existência

que pretendia-se

mática

do Brasil, permite

quências

3
4 . -

seu peso próprio

de polltica

de ação diplomática
a totalidade

na prática

ainda assim o governo

externa

diplomática

no sentido

Vargas

-

-

do
bra-

ainda

O que se tem em men-

que a ele se referencie

Menos referenciável
Dutra,

que os interesses

em desconhecê-los.

capaz de abarcar

outro objeto

reducionistas

possuiam

de um principio

valor,

ou qualquer

Sem dúvida

das relações

da agenda

a análise

malgrado

brasileira

exposto

deste

tipo e
diplo-

sobre este

suas

conse-

de então.

acima que o perlodo

teve sua marca diplomática.

Deve-se

tra.

Gerson.Acão e Pe...nsamento
da Politica Externa Brasileira:o governo DuRio de Janeiro, convênio MRE/CP!XX:-FGV, 1983, p. 99

Idan,

p. 33.

.t-VURJ\.,

>

4

render

à figura pessoal de Getúlio

ca externa
É

brasileira

bem verdade

no levado

Porém,

ao governo

limitou

em muito

da polit~

sem exageros.
norte-america-

as posslveis

mar

de Vargas.

Não há corno negar,
foram melhor

ção da polltica

automatismo

Unidos.

incondicional

a termo por seu antecessor,

te nacionais

do menor

vis à vis os Estados

que o alinhamento

gens de manobra

namentos

pa~te

externa

entretanto,

articulados

que interesses

no conjunto

no perlodo varguista.

da formulação

Assim,

no 'andar da carruagem'; teve de haver,

autenticamen-

se houve

e exec~

redirecio

para tanto, tentativas de

adoção de rQmos autônomos.
Recorrendo

mais uma vez a Hélio

rante a administração
nas mãos

da corrente

mais, os realistas

americanista,

os argumentos

que d~

novamente
e, ainda

pragmáticos

foram preponderantes.

na ação contra a Coréia,
No efervescer

citar um exemplo,

denota

a recusa

em tomar

a busca por um comportamento

da guerra

fria, urna oposiçãó

trava a ciência de que, malgrado,
politico

dir-se-ia

de Getúlio 'í7ã:rgas,
se a .hegemonia ficou

Para rapidamente

librado.

Jaguaribe,

o alinhamento,

mais equi-

deste tipo

subsistia

parte

o

demonsrealismo

do Brasil.
Acima de tudo isto, no en t an t.o..
resi.deum aspecto

ra bem se entender
cionalista

a diplomacia

de Vargas

do periodo:

com a precipitação

região do Oriente Médio.

Diferentes

rém ligados

comum de defesa

pela demanda

esta afinidade

operaria

to corno incentivo

a combinação

de movimentos

em suas conotações
dos recursos

tanto como fator de

crucial

da bandeira

na

ideológicas,

po-

naturais

aproximação

e independência

na

nacionalistas

do pais,

õireta,

à uma melhor compreensãoe rna
í.orvs.ímpatrí.a
do governo

1eiro çom as 1 tasJ?3rauto-determinação

pa-

dos povos.

qua~
brasi-

5

Ainda
ideológicos
periodo

que reconhecida

de ?onta que orientavam

cia quanto

do desvio.

Em outras

que priorizava

a posição

5, já não era mais

mentos

aos interesses

Neste periodo
brasileira

aproximava-se,

externa

a assunção

do Brasil

nacionais

no cenário

e execução

da politica

o fortalecimento

naquelas

de caráter meramente

que a proposta

brasileira

ca se incompatibilizava

atitudes,
ideológico.

de criação

acompanhada

aue acabariam

-

.

E neste

da Comissão

com o apoio às teses

externa

na area econo-

resse econômico

sentido à determinadas

comporta-

internac~onal.

fosse

imprimia

di-

da comunidade

para orientar

mica. Se bem que nem toda ação exterior
ou explicito,

no

de uma linha

dia a dia, de sua equivalente

implicito

politico-

brasileira

como membro

suficiente

a formulação

de principios

de dar conta tanto da obediên-

palavras,

cristã ocidental
relativos

a politica

sua incapacidade

JK, constata-se

plomática

a existência

de um

inte-

desse

campo

por

sentido,

esbarrar

por exemplo,

Econômica

para a Ãfr~

colonialistas

portugue-

sas.
Anti-colonialista
-européia

por tradição

agenda diplomática
à estimulos

de ocasiao,

(e coração)

de Juscelino

sedimentados

5

inserida

num quadro

por principio,

e desenvolvimentista

era ambigua

uns, e em formação

tagônicos;·o po.l
i t i.caafricana de JK
porque

ocidental

por opção,

por definição.
outros,

mais amplo de transição

a

Respondendo

e eventualmente

pode ser qualificada

pr~

an

de fragmentária,

diplomática.

Juscelino Kubitschekde Oliveira,Mensagem ao CongressoNacional (1956)p. 13L

6

A afirmação
do 1956-60 frente

de que a politica

ao processo

pelo apoio às potências
junto de questões
rna s va t í.t.ude s

explicar

nao o e para

grosso modo, entre

Se é verdade
todas;

propriar

da questão

obedeceram

aos

africana

assim

Como método

relação

do Brasil

o conalgu-

Na busca por se imprimir
dividir

interesse

as questões,

com a metr6pole

autônomo

algumas

do pais.

tentativas

amplo.

e aPara

dE se

Estas, por sua

avez

mais geral da problemática'africana

como

à inserção

de análise

optou-se

define

do Brasil

pela

em primeiro

com a metr6pole

guiada

não o é nem mesmo para

o vinculo

em seu sentido

cular ao geral, dai tratar-se-á

foi

para explicar

entretanto

existiram

do auadro

inputs

no cenário mundial,

pelo

do perio-

que este apoio explica

particular.

aquelas em que pesou

além destes casos particulares,

africana.

e às vezes,

de JK, pode-se

em que este era matizado

brasileira

é insuficiente

sozinha um comportamento

um sentido à diplomacia

quelas

de descolonização

coloniais,

da epoca.

externa

via

lugar,

neste.

que vai do part!

das questões

à relação

com a colonia

onde

a

e sua

busca por independência.

1.

Argélia:

um caso francês?

A posiçao
te a administração

da Argélia,

e por extensão
manutençao

pelo apoio

Juscelino

rendesse

denotasse

do colonialismo

à revolta argelina

especificos
interessava

frutos

uma linha

com relação
adotar

de coerência

com

português.

um

em seu relacionamento

português.

duran-

por um lado Dela sua relação

ao colonialismo

de interesses

ao Governo

que simultaneamente

com relação

JK foi mediatizaca

a França e, por outro,
Carente

do Brasil

à libertação
comportamento
com a França

com relação

ao apoio à

7

o

tir o 9poio brasileiro
bl~ias· Gerais

-.c

interesse

da ONU,

-

se enviasse
sublinhar

o governo JK sobre a questão
de 1952. Nesta ocasião,

que esta prática

na agenda de discussões
França optaria
partiria

contrariando

de contribuir

mais

de

negofrancês

diplomático

durante

varguista

de abril

\

de

con-

para a auto-determinação

da ONU. Em se tratando

para urna política

oficiais

a afirmação

a inclusão da questão

por não se contentar

das Assem-

do governo

do comportamento

como vimos,

o Brasil apoiou

às vesperas

e mais pelo precedente

da França

gar:an

ao Brasil missões

se guiara menos pela inconstância

da Tunisia,

em

fez com que, anualmente,

ciação. t interessante

fiança nos propósitos

-.

Lrances

de sua

independência

do Brasil

com declarações

portanto,

gerais

segura de garanti-los

a

de apoio, e

através

de algu-

mas compensaçoes.
Atesta
França ao Brasil

esta

em março

decisão

nossa delegação

posição da França que nada
guns pretendem

do multilateral
aos países

do governo

brasileiro

teria demonstrado

do Exterior

a idéia

de pagamentos

6,

Maurice

no último

prometeu

da adesão da França
que o Brasil

debate da

"grandecompreensao

Faure

da

além dos agrad~

tinha a ver com esse colonialismo

atribuir-lhe"

junto à seu governo

do Ministro

de 1956. Nesta oportunidade,

cimentos pelo apoio recebido
ONU, quando

a visita

da

que

al-

que defenderia

a~ Clube de Haia, aco~

tentava

estabelecer

junto

europeus.*
Também em 1958 e 1959 o Brasil

cesas com vistas

a garantir

foi palco de incursões

o voto brasileiro

contra a

fran

autodetermina-

6 -ESP, 23/3/56,p.5, "Visita do Secretáriode Estado do Exterior da França a
Paulo".

* A França adere oficialmenteao Clube meses depois, precisamenteem 23/08/56.

são

8

çao argeJ,inél.
a

·3 .da 1,~
Assembleia

As
veperas
wn

enviado especial,

Jacquinot,

ao Brasil

na - para discutir
atualidade

o Ministro

a França procuraria

conforme

versão

aproveitar-se
para

Brasil e das repúblicas

vizinhas

do, em troca, auxIlios

-

da Técnica

e criando

nos debates

Argent~

recIprocos

e temas da

especulou-se

entre

a América

e financeiros

às indústrias

ao Brasil,

viria

assinando
a Comissão

de projetos.

o Ministro

na ocasião
Mista

fornece~

informaç6es

das Finanças

um acordo

e

Negócios

bilateral

de Aju-

para estudo de

9
da independência

argelina

também recorreramigualmenteà mecanismos de 'pres's-ão em favor de seus
meio de visitas

decisão

da Conferência

/1958),

visita o Brasil

representantes
be Unida).

7

do

nacionais. 7

fornecendo

Franco-Brasileira

~ de se notar que os defensores

resses, por

Lati

e polItico

sobre a Argélia,

que

8

No ano seguinte,
da França,

Paraguaie

Na época,

"das diferenças

com relação

atômica".

Econômicos

oficial.

manda

de De Gaulle, Louis

"obter o apoio diplomático

técnicos

E, mais especificamente

financiamento

do Gabinete

de Lima interesses

na e os Estados Unidos"

sobre a questão

de Estado

da ONU a França

- e a seguir para o Uruguai,

com Negrão

mundial,

Geral

aos paIses-membros

de Estados

Africanos

africanos

Como parte

Independentes

de 13 a 16 de setembro

de estados

da ONU.

de 1958

(Ghana, Etiópia,

e

inteda

(Accra,abril/

uma missão

de

República

Ára-

10

Q1 23/8/58, p. 16 e 14, "Emissáriode De Gaulle veio procurar..."

8 - Idem, ibidem.
9 - ESP, 7/10/59.
10 - BOADI-SIAW, Samue.lY. Developnentof RelationsbetvJeenBrazil and African States,
1950,1973.

Los Angeles, Universityof California,1975, p. 80.

9

.t; bem verdade, entretanto,que os africanos careciam.de elementosde

ã altura dos da França,

barganha

Ainda assim,

especulou-se

"o Brasil ter-se-ia

inclusão

do caso da Argélia

comprometido
na agenda

para manifestar-se

O certo e que,malgrado
francês

de enviar

peras dos debates
deixou uma
primeira
das

reafirmou

"pacifico"

de compromisso

a votar

sobre o mérito

as criticas

12

na ONU

,o

da questão

afirmou

automaticamente

suas esperanças

e "democrático",

da imprensa

na relação

tímidas

compensaçoes

posição

brasileira

na com

a

ta traduzida

no decor-

governo

seu caréter

de que

com relação

chegando

no mecanismo

nias à metrópole.

Desde

de questão

da ONU sobre
a um

a co-patrocinar

a
Uni

interna
o

entendiresoluções

à questão

ultramarinas

em atenção

argelina

e o pe-

ao seu apoio,

guarda

da condição
de Portugal,

de integridade

argumento

culturais

por um lado; e por outro,

pelo Brasil

jurídico

Principal

nao

13

eixo. Qual seja, a semelhança
das provincias

brasileiro

se chegasse

ao

às ves-

ao forum das Nações

a competência

Brasil-França

recebidas

quanto

ao Brasil

Ainda que se leve em conta as afinidades

ser em outro

da

As semblé-ia

da 13~

as teses francesas.

argelina- foi levada

neste sentido.

so da tradição

Negrão

na ONU em favor

de seu governo

de apoiar

de 1955) o Brasil

o que excluia

caso; e/ou
mento

sobre a Argélia

vez que a questão

francesa,

com o Ministro

de trabalhos

autoridades

só vez neste período

(setembro

o voto brasileiro.

11*

rer dos debates"

costume

de negociar

que após seu encontro

de Lima,

Geral, deixando

capazes

sua razão

colonial

das potências

coloniais

a
de

argel~

semelhança

territorial

as

es-

das colo
para

a

11 - ESP 13/9/58, P 7, "Discussãodo caso argelino na ONU"

* Esta informação será sujeita à investigaçãoatravés de entrevistascom atores
éjX>Ca,a se realizarem breve.
12 - ESP 09/09/59,p. 3, "A Missão do Sr. Piney"
13 - Boadi-Siaw, S. op_ cito p. 58-60.

de

10

rnanu

t

enç

do stat,us quo, o

ao

apoio ao estado

Bz

a

s

nele

í.L

se agarrar ta para manter

portugu&s.

-Admitindo que a França possuia nao apenas o direi to, mas
ver de nao reconhecer,
ções Unidas"

na matéria,

14 o governo

tigo 29, parágrafo
de territórios

juridicamente

a ser exclusivamente

das Na

confirmava

a tese baseada

no ar-

integrados

à metrópole

de jurisdição

o "Correio

da Manhã":

sa' integração

da Argélia

na França

recente,

a República

ultramarinas,

do governo

Portuguesa

suas colonias

cia da Argélia,

tugal, país ao qual estamos
sulta. Nossas atitudes

pelas

argelina,

em nome

à metrópole,

Tomando

es-

direitos

Mas não

p~

como províncias

atitude

por um Tratado

pró-independê~

semelhantes
de Amizade

como amigos de

da coerencia
'e

chegava

.

e

dePor
Con-

Portugal

no mundo

veram, vivem e viverao

muito melhor

na.

diplomática
ausência

uma atitude

a afirmar

dência entre as naçoes

14 - CM 12/02/57,

quem considere

Pois em data muito mais

que justificassem

-

sucinta-

brasileiro.

-

que o Brasil

Conforme

questão

jurídica.

respeitando

compensaçoes

L'l t í.co srou econômicos

a

15

Era, portanto,
menos

interna.

tem de ser coerentes,

e como amigos da França"

eximindo-

como ficção

integrQu

ligados

tratando

- e aí

integração-

"Talvez haja,

na África.

não estaríamos

à qual, em se

da ONU segundo

mente concluia

de ser este o pensamento

de-

da Organização

brasileiro

79 da Carta

"o

a jurisdição

-se de questionar sobre a validade jurídica desta
passava

seu

de fatores

continuando

p~

pró-independência

que em razao da

contemporâneo,

e

França

interdepen-

e Argélia,

unidas"

"vi-

16

p. 1 e 13, "Intervençãodo Brasil a favor da França na questão ar

gelina"
15 - CM 14/09/58,

p. 6, "Diplomacia"

16 - Declaraçãodo representantebrasileiro na (NU ,Gyrode Freitas V,a],le,
na Comi.s
são políticada Assembléia Geral.
CM 12/02/57, p. 1 e 13, "Intervençãodo Brasil a favor da França na questão ar
gelina".

11

É

curiosQ

tu lado juridicista

not~~

que,

como

mente ao caso português,
tão argelina

vinha

que na ânsi~ em se manter
se verá posteriormente,

o Brasil

sofrendo

não percebia

no interior

sim foi que em meio a indefinição
da-Argélia,o Brasil
asiática

ao invés

pela independência

tadamente.ao

manifestar

sua oposição

Finalmente,
zando+s e-ôos

mesmos

seguindo

instrumentos

ainda que tenha

dos Povos.

Fiel ao apoio

cia do conjunto
temente

2_

A relação
leiros com a potência

passado

lusitana.

sente da diplomacia

As-

estatuto
afro-

e precipi-

de agir no caso utili-

para as colonias

o governo

portuguesas,

a auto- determinação ar
de

Independência

JK reforçava

na l5~ Assembléia,

a incoerê~

agindo

a sindrome

de ex-coloni a.(.Ququando

que melhor

exprime

colonial

coeren-

ê, sem dúvida

nenhuma, a de Brasil-Portugal.

externa

brasileira

reforçava

turo. Para além da literatura,

os fatos.

Na ONU o Brasil
de Portugal.

cas com relação ao problema,

para-a

os obstáculos

entre atitudes

o certo é que esteve

17 - CM 11/12/59p.6., "Voto sobre a Argélia".

mais

de

Entre o

África,

colonial,

havia
o pre-

ao salto do fu-

nao deixou uma so vez de apoiar

Variando

brasi-

sobre o processo

ã tradição de um passado

Amarrado

fal a ocoraçãol

o peso que os vinculos

ã posição

imprimia

brasileira

colonialista

ao

da proposta

a favor da Declaração

e o futuro da politica

uma pedra

ques-

ã dupla França-Portugal.

Brasil-Portugal:

africana

que a

desnecessária

em 1960, contra

ã Portugal,

efetiva

ã proposta~7

válidos

de seu comportamento

com relação

libertação

votado

expôs-se

po~

francesa.

quanto

na votação

a determinação

o Brasil vota na l5~ Assembléia,
gelina,

da administração

de abster-se

a este

respondia

a evolução

da V República

argelina,

fiel

a politica

e menos

sempre

enfáti-

ao lado

das

12

e, PQ~ vezes,

teses portuguesas
Desde
14/12/55)

a estr~Ja

o Brasil

tado de Portugal,

portugueses

ultramarinas"

tigo 73

(e) da Carta
Durante

(... )

provincias:

as

reunião

arguFiento
abarca

Portugal";

"completa
afinal,

como na África
nominado

sistema

igualdade

18 - CM 1/02/57,

p. 1

na CX\1U"
19 - Idem, ibide:n
20 - Idem, ibiden

unidade
as

as provIncias

insu

todas elas

com o

e de igualdade

de to-

a

de Portugal".
estabelecido

polltica

l~

desde

para todos

E, decl~
o

século

os cidadãos

de Portugal

acima dos fatores

o discurso

de Donatello

cabe exclusivamente

c) reformar

da XI As

na

de

América,

materiais

do de-

20

colonislismo".

sido norma da Assembl~ia

(... 1;

do ar

todas

Grieco

aos Estados

claração sobre se um terri tório está ou não enquadrado

to

"pro-

de Tutela

de ultramar,

de interdependencia

se realizou

Em sIntese,

b)"tem

tão somente

n~o ~ediu palavras

continentais,

"a tarefa civilizadora

e Ásia,

p) segundo a Carta,

colo

unicJ.ade

so

as provIncias

este

que

19

como

afrimando: "bsta

das, de acordo com as leis constitucionais

XVI instituía

integrante do Es

nas determinações

do Brasil,

uma

em

nIvel de importância,

rando ainda,

parte

da Comissão

português,

provIncias

lares em "frente a costa,
mesmo

sua inclusão

em

da tese que afirm~

de sua classificação

representante

o

indivisIvel

(admitido

da ONU.

o

legitimar

contumaz

de constituirem""'se

vetava-se

a primeira

Geral,

sembléia

na Organizaç~o

de alem-mar

daI a impropriedade

vIncias

à sua frente.

em defensor

Em suma, sob o argumento

niàs.

para

de fortugal

se arvorou

va serem os territórios

~té ~esmo

Geral,

tal critério

desde

assinalava que:

interessados

a de

no Artigo

(e);

1946, reconhecer

seria duplamente

73

tal fa-

condenável,

e 9, "Brasile Estados Unidos da América a favor de

por

Portugal

13

infringir

p~~tica

~ceita

e d ) a palavra

natória;

paçittca~ente

e po~ çonstituir
sobe;rano n áo pode

d,e UIT) E$tado

açao discrimi-

. 21

. d"a

Vl

Tamanha
de enorme

eloquência

consideração.

a considerar

ponto

de vista português"

o discurso

~ preciso

a não

que se diga/no
Quando

indusão do problema

comitê

ad hoc

bléia-1957).

para examinar

Brasil,

a necessidade
Espanha,

chegou

exposição

que o apoio
o Brasil

se

alinhava

portuguesas

foi_quando
a questão

sua

Unidos,

em comitês

da tentativa

a proposta

confirmação

espec~

de criação

(XI Assembléia-1956

de

plen~rio,

ComisPortugal

de 2/3, no que foi apoiado

Comunidade

Britânica

eq1iivale

rejeitado

dizer

pelo

e Suécia. Aprov~

po rt.uquesa ; o projeto afro-asiáticode criação do

simples,

um

e XII Assem

no seio da IV

no

a

regirilentais

vitorioso na IV Comissão, teve sua votação empatada na Asse~léia, o que no
maioria

do

brasileiro

garantir, por meio de questões

de uma maioria

Estados

da esta proposição

necess~rio,

sido aprovada

são e corno forma de evitar
requereu

expressoes

"A Voz",

corno "a melhor

entanto,

das colonias

Assim

Após haver

lusitana

portugueses,

de Grieco

no sentido de também

ais e debates gerais.

na imprensa

22

não se limitava ao verbo.
Portugal

rendeu

Um dos jornais

mesmo

de

em dii

ser posta

Comitê,
sistema

(20 de feverei

ro d'e 19 5 7) . 2 3

o
tugal
te

Brasil

também

junto a outros países

serv.iu

quando,

de

em 1958 por exemplo,

governo iniciougestões junto a Argentina,_DI'U~,

Líbano,

Panam~ e Guatemala

: intermediário

"no sentido

de

Venezuela,

apoiarem,

a pedido

des-

El Salvador,

em votação

21 - CPDOC/OA - Doe. Of. ONU 111, 57.08.00
22 - eM 2/03/57,p.l, "Criaçãode fundo da CNU para o fanento econômico".
23 - CPDOC/OA - Doe. Of. ONU IV. Relatório de Donatello Grieco.

de Por

na ONU,

14

24 sobre a
com re 1açao ao e st a t u t Q d.,eG oa, o PQn t Q d'
e v ís t a po;rtugues"
-«:

necessidade

da questão

ser votada'pelo

sistema

de maioria

de dois ter-

ços.

Quando,
simul taneamente
Granting

finalmente

votou a favor da Resolição

Independence"

e contra

mitisse à ONU informações
de nossa politica
te conciliar

na XV Assembléia

àquela

n9 1.514,

com relação

a imprescindibilidade

ria de combate ao colonialismo

de se

e a fidelidade

cias

portuguesas) .

branco.
vozes

las, destacam-se
determinado

on

a

ambiguidade
inutilmen-

à corrente

à Portugal
dependentes

majorit~

(esta através
"provin-

as

25*

J

falta de univocidade

Impulsionados

discordantes

selou~se.

associar

a condiçã.o de territórios

Tamanha

"Declaration

ao tema. Procurava-se

da tese que negava

.

Brasil

que faria com que Portugal tran~

sobre suas colonias,

externa

ultramarinas"

Geral de 1960 o

por objetivos

fizeram-se

a de Osvaldo

momento/dos

ouvir

e estimulos

nao passaria

diferenciados,

ao longo deste processo.

Aranha,

jornais

diplomática

do Embaixador

"Estado

Álvaro

em

algumas
Dentre

e-

Lins e~ num

de são paulo" e "Correio

da Ma

n ha " .

Tendo chefiado
ral, o ex-Ministro
nos alinhada
reunião

da politica

para o Presidente

conseguido
PorLuga 1
.1-

Aranha

salvar

a delegação
partidário

externa

brasileira

de uma visão mais realista

brasileira,

da República.

faria

Reconhecia

"mais uma vez, das garras

.
,,26 i
e suas co 1onlas

à XII Assembléia

um

Gee me-

balanço

desta

que o Brasil

havia

afro-asiático-soviéticas,

- .
em consequencla,

entretanto,

por

pouco

24 - LINS, Alvaro. Missão em Portugal.RJ, Ed. CivilizaçãoBrasileira,1960, p.271
25 - Brcsil,Ministériodas Relações Exteriores,Relatório (1960),p. 15.
* - O grupo ae apoio à Portugal nesta votação era formadopela Espanha, França, Bél.
gica, União SUl-Africanae Brasil. Ao final, saiu vitoriosaa R eso.luçâo que ~
ti..rna.va
o governo p:>rtuguêsa prestar à (N(] informa.ções
pormenorizadassóbre seus territóriosafricanos,dai p:>rdiante tidos caro náo-autônorros .
26 - CPDOC/OA 57.12.09/1.Carta de Osvaldo Aranha à JuscelinoKubitscheck,9/12/57.
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nao amargara
que,

uma

ao final,

de~rota

na$

o Brastl

e~eiç6es

ingressou

pOr

a Comtssâo

pa~a

maioria

de apenas

de Mandatos

em

um voto.

Con-

clusão:
"Nossa

atitude, em favor das pot.enc.í.as
celoniais, mas

contrária

a

nossa formação, as nossas tradições e em conflito até com sentimentos humanos «(corro
n(j3casoS de Portugal), da Holanda, da França e, proximamente, .da Inglaterra, emChí.
pre) muito enfraquece nossa posiçao e reduz nossa autoridade, mesmo entre os

países

latino-a..'1lericanos.
Cingi-me a letra de-nossas instruções, mas, agora, julgo-me no d§:
Criou-se

ver de aconseLhar uma revisão dessa orientação internacional.
do-de-espírito

mundial

dos e o Brasil

não poderá

prestígio

a outubro

em favor

contrariar

internacional

e até

À frente

da "Embaixada

de 1959, Álvaro

Lins

das relações

luso-bras~leiras.

licadas

no caso

Lins

como

não

brasileira

da liberação

deixava
para

do asilo

escapar
Portugal

essa

corrente

sua posiçao

sua

atuação

diplomático

e suas

para

colonias.

ainda

escraviza

comprometer

de

junho

exame

pelo

envolvido

de ~957
crItico

em questões

do General

Humberto

analisar

a política

Responsável

seu

27*

em Lisboa,

Frequentemente

oportunidade

sem

continental".

do Brasil

pautou

dos povos

um esta

pela

d~

Delgado,
externa

consecuçao

27 - Idem, Lbi.dem,

*

digna de nota a referencia à votação do Conselho de Tutela menciónada nesta car
ta por Osvaldo Aranha. Confonne seu depoimento, a candidàtura brasileira
esteve
por um fio. Ainda que concorresse à uma vaga recenhecida COITOlatino-americana, de
acerdo cem o critério geográfico nonnalmente adotado, a atitude pró-lusitana do Bra
sil lhe valeu acirrada oposição. Neste sentido cempetiu com a Libériá - cons.idarada
ccmo candidata do grupo de Bandung - e dela venceu por apenas um. voto, a assim mes
mo graças à enfase à sua (do Brasil) condição de candidato do grupo latino-america=
no. Na opinião de Donatello Grieco, no entanto "os resultados da eleição foram s~
tanáticos da verdadeira extensão da campanha centra o Brasil, com ece possivelmente até Em alguns latino-americanos (Guatanala, Ha.í.t
i , talvez MéxiCO, cem
ressenti
mentos centra nós -por causa do caso lusitano)". E, conclui: '"...a lição deve ser me
ditada pelo grupo latino-americano, cemo expressão de uma rebeldia que POde vir
prejudicá-lo serí.amerrte
". (CPIXC/OA Doe. Of. (NU VI, Relatório de Donatello Griecc).
Percebe-se a visão diametralmente oposta de Griece com relação a de Aranha, onde es
te sugeria uma re~lexão das autoridades competentes brasileiras acerca da nossa 0=
rientação diplomática; e aquele tomava cemo causa - pior, CCITD conspiração - o que
de fato era efeito da posição divergente do Brasil com relação à maioria.

É

a

16

de diV~:t;";;,O!?
e st.trdo s ac er a da s j?9$S,t.O.:j..lidade!?
poli t.Lco+e coriôrm cas

do

ç

estrei tamento

de re Laçóe s com à Áfrt'ca portuguesa;

mas estabelecidos
ção de amizade
ditadura

pelo governo

e cooperação

portuguesa,

por isso mesmo,
uma revisão

Lins caracterizou-se

diplomática

frente

do posto

entrar

à Portugal.

rela

brasileiro

e a

-

e

da facção que clamava
Suas batalhas

e por criar uma inimizade

Álvaro

em contato,

do colonialismo

Lins afirmava:

estabelecer

por

diárias

pessoal

acaba

com

com Anqo La , com Moçambique

o

va influência

político-econômico-cultural,

de sermos por todos os motivos

venham

a transformar-se

correspondida
ca portuguesa.

de cultura

portugue-

o país de efeti

junto aos novos Países
algum

e

dia, certas

colonias

em
co

29

e Moçambique"
A lucidez

relações

a-

deve aproxi-

e com todas as colonias

o destino

que, porventura,

e do potencial

" ...0 Brasil

estreitas

sas. Cabe-nos

mo Angola

da melindrosa

JK. 28

fricano para o Brasil,

comércio

às mes

como o mais combativo

expoente

Ciente da temporalidade

mar-se,

e mesmo

entre o regime democrático

mais combatido

riam por afastá-lo
presigente

salazarista;

dos entraves

:e

pragmatismo

por qualquer

alteração

Muito pelo contrário,

chida por quem, naquele momento,

do Embaixador,

entretanto,

não foi

no rumo da diplomacia

para à Afri

sua vaga

foi

melhor

na embaixada

representava

preen-

a tentativa

do

28 - Ãlvaro Lins rompe com JK através de uma carta tornada pÚblica em 3/08/60,alegando corro motivo a opção de Juscelinopela ditadura de Salazar; e deixa a Embaixada em outubro de 1959, sendo substituídopelo ex-MinistroNegrão de Lima.
ESP 3/8/60, p. 38, "O ex-ernbaixador
em Lisboa rompe com
o
Presidente
Kubitschek".

29 - Lins, A. op. cito p.

275

17

governo br e s í-Le ro
cas a Portugal

das Relaçoes

o

cional. Ou seja, na medida

e nas crí ti

diretamente

do

o posto de Lisboa,

Ne-

as fendas

e fortalecer

a amiza

de são Paulo"

e "Cor-

portugues.
"Estado

seguia os avanços

da conjuntura

em que o colonialismo

português

internatornava-se

mais críticos

ficavam

os editorais

desses periódicos

do apoio brasileiro.

O mesmo

acontecendo,

inclusive,

lação às colonias

francesas.

haver, por exemplo,
ritos do Tratado

de Amizade
í

e a

Atesta

abandonado

rr
seus t.eerrlLorlOS

mo Tratado

calafetar

Lins ..Vindo
para

dos jornais

mais ou menos

menos defensável,

Ályaro

ao governo

posicionamento

rei o da Manhã"

'
va 1orlzar

bo rracha " nos incidentes

Exteriores

teve como missão

de e o apoio brasileiros

a respeito

UTI}Çi,

em que Se envolvera

cargo de Ministro
grao de Lima

"passar

eTI)

í

••••

-,

esta evolução

um entusiástico

e Consulta
af r
rlcanos
í

possibilidade

o fato de o "Estadão"

discurso

e dos esforços

30 , pela

de o Brasil

crítica

apoiar

com r~

à favor dos mé

portugueses
contumaz

Portugal

por

ao mes-

na XV Assem-

bléia Geral.
Da mesma
çao das colonias
nialismo

forma o "Correio da Manhã"

francesas

, iria,a partir

em geral e ao portugues

zer que a oposição
ção ao titular

do jornal

de 1960, opor-se

em particular.
intimamente

associada

da Vasta de Relações

Exteriores,

Ministro

Brasil a Portugal:
não 'se justifica

emergem

desta exposição

por que? e para que?

o posicionamento

Respondidas

assumido,

a manutenao

colo-

Sobre isto há que se di-

estava

Duas perguntas

30

31

que apoiara

à sua oposi32
Horácio Lafe'r

sobre o

apoio

do

estas questões

ao menos explicam-se

se

suas

ESP 5/06/57, p. 3, "Os primeiros alicerces"e ESP 15/06/57,p. 3, "m família".

31 - C1 14/09/58,p. 6, "Diplomacia".
3'2- CM 5/6/60, p. 6, "Protesto"i CM 11/08/60,p. 6, "Pontosde vista".
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razoes.
o
em 16/01/53,
rientação

Tratado

de Amizade

constitui-se

diplomática

da, constitui-se

a orientação

sua existência

pontos

para as colonias

expressão

gues no que se refere

Brasil-Portugal,

num dos principais

brasileira

numa

vos que amarravam

e Consulta

explicativos

portuguesas.

formal dos laços objetivos
diplomática

assinado

brasileira

ilustrava

e

subjeti-

ao governo

o alinhamento

0-

Ou ain-

a este item. Menos por sua efetividade

de per se o tratado

da

port~

e mais por
de posições

entre os dois paises.
O interessante
a identidadede principios

e que o Tratado

va disto é a dificuldade,
dia retardava

Nacional

signados membros

so

a Aplicação

em março

objeto de eXru~e pela

vinculos

burocrático

prática.

sido

mas que
para

daqueles

o formalismo

tenha

ficado em 4/01/55,
Comissão

afirmação

a sua a~licação

do de _ 16/01/53,

à poli tica internacional

no que se refere

dois paises e a insistente

em si não visava mais do .que

É

em

23/05/55

haja
para

a

que o Trata-

em 25/10/54

do Tratado,

Comissão

que - dia

digno de nota

sido.

e raticriada a

a qual so foram de

de 1957, cujos resultados

criada

mencionados. Pro

mesmo,

homologado

dos

alcançados

Mista Brasil-Portugal

seriam

em junho de

1957: 33
A

que se aplicar.

i.•
pressao
Tanto

que se tinha

é assim que

e

a Reunião

da Comissão

somente entre 18 de maio e 13 de junho de 1960, assim
dos preparativos
mente efetivada

da visita

dos alguns convênios
ço ~elhor,

de JK à Portugal.

a regulamentação

repressão

(extradição,
penal,

que
se criar

que havia

do Tratado,
assitência

Nesta

mesmo

ocasião

ou melhor,
juridica

etc,) decorrentes

Mista

dá

em virtude
foi

foram

gratuita,

do Tratado

se

o

finalassinaservi-

34

33 - Brasil.Ministériodas Relações Exteriores,p. 72
34 - Brasil.~linistériodas Relações Exteriores.Gestão do r1inistroHorácio Láfer na
pasta das relações exteriores.Pio de Janeiro:_ Departamentode Imp:ensaNacional, 1961, p. 17; Brasil. Ministériodas RelaçoesExteriores,Relatario (1960)
p. 29.
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Enquanto
lidade

-

que, pa~~ Po~tugal(

no que d~zia

potencialidade

e omítta

carecia

internacionais

inseria-se

a questão

fortalecer

este espIrito

cursos

oficiais

da visita
1957),

Na mesma ocasiao,
apoio

das colonias

do Presidente

dade de pensamento

estabelecia

de interesse

Craveiro

uma

a consulta

ao Brasil

Conjunta

Três anos mais tarde,
ir a Portugal
a comparecer
incorreria

fortalecer

as comemoraçoes

se realizou

a visita,

comprometimento

africanos

como ocorrera

a efervescência

e apoio. oposição

aos vInculos

a um regime ditatorial

da admissão

brasileiros

polIticos

e apoio

~a

do

Convidado
Juscelino

tão fortes
dos

que expressava

-

de

movimen-

de novos

um misto

que

em 1957,qua~

receberia

reafirmação-

estados

por
de

parte

oposiçao

aproximação

_dà"fidélidade

35 - Brasil.Hinistêriodas Relações Exteriores,Relatório"(1957),p. 70.
3"6- ESP 9/06/57,p. 7, "Entrevistaa imprensa".

Brasil

O ano de 1960, em

haja visto

polIticos

portugueses

Presidente

com Portugal,

e dos cIrculos

o

36

manifestações

e a eminência

"a uni

para agradecer

ao Brasil,

africana

de

dos dois paIses ,,3
5.

ultramarinos

na ONU. Curiosamente, porém, esta visita

da imprensa

(5 a 15 de junho

Lopes

tos de libertação

,por

Quando

como co-anfitrião,

já não mais comportava

do da vinda de Craveiro

Na busca

com a antiga metrópole.

erro diplomático.

Item

de objetivos.

de Portugal

henriquinas

num desnecessário

neste

onde reafirmava-se

seria a vez do

os vInculos

sobre

osdis

aproveitou

do Brasil à tese de que os Territórios
do Estado

sua

internacional,

internacional

português

nada mais eram que provIncias

recIproca

na África.

a identidade

e ação da po Lf tica

para o Brasil,

de efetividade.

em matéria

Lopes

Declaração

o Presidente

eficaz;

portuguesas

enfatizar

era em sua genera-

comum. Concretamente

de cooperação

procuravam

divulgou-se

bastante

de uma contrapartida

o artigo primeiro
problemas

-

9 Tratado,

a

20

tradição

37

à analise

Voltando
10 da colaboração

luso-brasileira,

forçava objetivamente
Brasil possuIa

do Tratado

de Amizade

é de se notar

os interesses

enquanto

em primeiro

contratantes,

da mais objetivava

que o controle

sil frente à questão
de criação

de consulta

ciaçoes com o governo
te Item, inexistiam

questões

entre os dois paIses.

em matéria

de Portugal

para à África

Econômica

Salazar,

internacionais

Se esta determinação

lado não tinha como contrapartida

vel ao Brasil

que por meio

obter acesso a informações

da OTAN, via Portugal,
Cunha ao Ministro
ramente expressa

conforme

Macedo

Soares

por Juscelino

sugestão
38

do embaixador

. Tratava-se

de que:

"Brasil

resultado
ao

te-

equivale~

fosse possIe negociações

Vasco Leitão

aqui da idéia muito
e Portugal

es-

divergentes

uma vantagem

sobre os planos

nego-

Afora

com relação

do Tratado,

Bra-

brasileira

como único

de agir livremente

na-

do

(1957), aquém de

tinha

ma, por outro

acenaacima:

sobre a atitude

potencialmente

a impossibilidade

que se pensava

o

internacional

foi por este tão mal recebida.

para o Brasil

te. É bem verdade

a afirmação

Não foi à toa que a proposta

colonial.

da Comissão

que para

que o Tratado

para que se evidencie

lugar, a previsão

re-

de amizade.

Basta que se liste as possibilidades
va as partes

sImbo

que ele de fato,

portugueses,

mais um caráter de testemunho

e Consulta,

da
cla

são elos po-

37 - Dentre os inú~eros-exemplospossIveis de serem citados sobre o respaldo ao governo de Salazar, o trecho seguinte do discurso de JK na Universidadede Coimbra, derranstramuito bem existirem razões para as crIticas: "Aqui está esta admirável figura de Oliveira Salazar, que através de sua admirávelatuação conseguiu restabelecerPara o Ocidente os conceitosque nós pregamos e pelos quais
nos terrasbatido". CM 9/08/60,p. 12, "Grandiosamanifestaçãode amizade
dos
portuguesesao povo brasileiro".
38 - CPCCX::::/VLC
57.07.08A/II - 7, Carta de Vasco Leitão da Cunha a Macedo Soares 4/11/
/57~
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derosos
Europa

da Unt20 Atlântica
estará presente

6iliiciohabilmente
tativas".

lugar,

secreto

pelo termo "conunidade"
entendia-se

-

varo Lins: "Um princIpio
de tanto nas vantagens

às colonias

constante

oitavo,

diria

em diplomacia

corno nas obrigaç5es",

paIses deixam de afirmar-se

em termos

as

de soberania

entre urna parte na posiçao

as portas

ao comércio

les, à Asia

com os territórios

mente

interesses

as colonias

diretos

para os Estados

sentido,

africanos

Unidos

quanto

portuguesas
a produç~o

e Alemanha,

golanos,

isto para n~o falar do alumInio

Portugal

no Mercado

Comum

africana

a produtos

brasileiros,

39 - ESP 16/04/57,
40 - LINS, A.

tessitur~

menos

de

exige~

de metrópole

n~o só se cerravam
corno, por meio

de-

41

Com relaç~o
o Brasil

Neste

Ál

"as relaç5es
nacional

te das disposições

40.

"provIn-

é o da reciprocida-

t~o-só,

de colonia"

que

o Embaixador

do contrário

naquela

Interpre-

por exemplo

cada um deles para se fazerem,

e a outra na postura

a

foradesde

estabelecia

mas excluia-se

A este respeito,

fundamental

"Notas

o Tratado

do artigo

brasileiro,

contratuais

e

do Trata-

portuguesas

por meio das chamadas

de Portugal.

na Europa

de que através

que acompanhava

todo o território

cias ultramarinas"

entre

o acesso

obstaculizada

estará

" 39

a possibilidade

ao Brasil

Este texto

quat$. a Amé~ica

na América

Em segundo
do fosse facilitado

pelo$

Europeu

na África,
e exportação,

do sisal,

manganes

e petróleo.

nao chegava

para

principale ferro an-

A n~o inclus~o

a aliviar

apenas deixava

havia

de

a concorrência

de ser mais um

compo-

p. 52, "Visita do Presidentede Portugal"

op. cito p. 379

41 - O acesso aos rner'caods
do sudeste asiáticovia coloniasportuguesaschegou a ser

explicitadoE:.l proposta do DepartamentoConsular e Passaportesdo ltamaraty.
Gescio HorácioLáfer, p. 59.
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nente negativo

aos interesses

Um terceiro
gens que o Tratado
regulamentação
tretanto,

e procedente

poderia

do comércio

do Café,

deixara

europeus

sem entabular

para a ausência
Malgrado

atender

de sua assinatura:
Brasil quanto

Portugal

patrocinou

com o governo

deficiências

brasileira~

brasileiro

do Tratado

uma característica

geopolítica

num ítem importante

paí-

42. Em am

serviu como

pelas partes.
simbólica

este caracterizado

entre

do Estado

do

diplomãtica.

o

Atlãntico
Se o tra-

através de sua

e-

e, no caso de necessida

Neste

pela ficção

integrantes

Tanto para

da ªegurança

da agenda

do Tratado

transparencia

da aliança.

formas de garanti-la, respondia,

como partes

de

da

Interafricana

na real capacidade

a problemãtica

como faixa limítrofe

as colonias

en-

de consultas.

de, por uma ação negociada

o português

forma,

a

a propósito

da Associação

à demanda por urna reflexão conjunta

xistência,

refere-se

a conferência

à não regulamentação

a importância

tado não estipulava

das vanta-

de café. Da mesma

para a criaçao

para Portugal

Sul constituia-se

cionava

português

tantas

às necessidades

às partes,

de consultar

conversações

bos os casos a recorrência
pretexto

conceder

internacional

da CEA, o governo

ses colonialistas

ítem na caracterização

porventura

em que o Brasil

proposta

do ~rasil.

aspecto,

o oceano

o território
jurídica

fun-

brasileiro

e

que considerava

de Portugal

(no caso, An

gola e Guiné Portuguesa) .
No Brasil o setor militar
fletia sobre a questão.
que a classe
celencia,

responsãvel

tratasse

considerações
va o esforço

42 - LINS, A.

era aquele

Seu carãter de problema
pela engenharia

da relação

que mais e melhor
estratégico

da segurança

com a África

com muita

sobre de que forma a grande maioria
colonial

OJ.

das metrópoles

cito p. 8-9 e 418-419.

-

fazia

recom

nacion~l,

por e~

atenção. À

parte

dos militares

e de se notar que

com

pensaenorme

23

condescendênci~
recorrência

e, e~ alguns

ao argumento

ça no Atlântico

C~~Os,

da defesa

com stmpati~
do Brasil

o que importa

po~ meio

Carlos

de Meira

defesa da fronteira

atlântica;

nação da"estratégia

americana"com

relacionamento

rigos da região

africana

exportador

seguir

nessa

os movimentos

E afirmava:
segurança

politicos

nesta hora de reajustamento

a realidade

dinâmica
Numa

"

objetivamente,

aos nossos

teira africana

e poderá

mais nada prepararmos
papel

importante

a urna maior

de uma politica

das colonias

na formulação

Portuguesas

frica, ao lado dos nossos

de maior

não de-

politica

em consonância

e
com

a mesma tese, dizendo:

desta

Missão,

que a um so

de segurança
precisamos,

elites

de novos

para tal
rumos

na fron
antes de

(...)

De-

diplomáticos

aproximação

com a África,

o estabe-

aproximação

com Portugal.

Através

(...) poderemos
irmãos

que a-

43

estratégicos

as nossas

ter

princ!

com Portugal

servir à causa Ocidental,

mentalmente

para o Brasil, visando
lecimento

interesses

ao c~

deverá

econômico

de estratégia

reafirmaria

vir a nos desincumbir

tempo consulta

sempenharâ

moderna"

outra oportunidade,

para que possamos

vinculação

nos colocarmos

da geopolitica

da região

acompanhando,

e o desenvolvimento

ve ser esquecida

buscando,

para os pe-

"Nossa diplomacia

(... ) Nossa histórica

a combi

anti-ocidental,

econômica

preventiva,

e a

através de um

nacional"

ao movimento

li se manifestam

diplomacia,

com Portugal

sentido, apontava

para a ameaça

talvez fos

seu raciocinio,

a "estratégia

servir de ponte

brasileiro.

urna missão importante

ou para

com portugal.Neste

ao mesmo tempo em que alertava

palmente,

da paz e segura~

Mattos,

se aquele que melhor expressassea-combí.neçâo
entre a relação

mércio

a

Sul.

o então Tenente-Coronel

estreito

ê

também

lusitanos.

estar presentes

A fórmula

na

para se chegar

Áa

43 - MA.TIDS,Carlos de Meira. Problemasestratégicosda África e em particularda África do Norte. A Defesa Nacional, RJ (536),mar 1959, p. 130-131.
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e

~ co que caberá
p rob Lerna d í.pLomàt

UTI)

í

Havia quem,
terminado

momento

mais decisivo
quadrariam
concluia

passo

mais

os interesses

"primeiro

em que se endas duas nações,

"um dos mais poderosos
hegemonia

o

blocos polit~

em todo o Atlánti

45

e Portugal,
suas

- o relacionamento
fator que compoe

não incluido

no Tratado

por

autoridades

intercâmbio

sofrera

desaceleraçao

nao

públicas

no periodo

refere-se

46

o

corresponãia

Em realidade

1947-1956,

por exemplo,

entretanto,

a ausência

as

inclusive,

reconhecido,

portuguesas

Brasil

parte

a

parte

fato

potencialidades,

entre

e Consulta,

-luso-brasieiro

comercial

reais

de Amizade
'De

econômicas.

relações

intercâmbio
suas

luso-brasileira"

"urna indiscutivel

num de

com Portugal -

o Tratado

pOlitico-econômico-culturais

que ambas constituiriam

Um último

as

associação

longe. Considerando

para uma federação

cos do mundo" exercendo
·co Sul"

dessa vantajosa

44

resolver"

como o jornal '''Estado de são Paulo"

partidário

fosse ainda um pouco

ao Itamarati

uma

este

sensivel

47

Do lado português,
tivos de transações
lentes perdas

comerciais

significativas.

era quantitativa

com o Brasil,
A demanda

e qualitativamente

quanto que a demanda

por bens primários

na e barata garantia

de satisfação.

Do lado brasileiro,
te exportador

da manufaturados,

não implicava

por produtos

atendida

de indices pos~

industrializados

pelo mercado

tinha na região

a situação

em equiva-

europeu;

africana

era bem diversa.

não se cogitava

de ganhar

e~

ple-

Incipien-

os mercados

44 - MATTOS, Carlos de Meira. O Brasil e o despertarafro-asiático_A Defesa Nacional, RJ (551),junho/1960,p. 118
45 - ESP, 29/05/57,p. 3, "Portugale Brasil"
46 47

eM
eM

20/05/60p. 6, "Irrpugnação"
09/06/57,p. 4,

"p.,s

relações ccmerciaisluso-brasileirasno último decenio".
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dos paises mais desenvolviqos.
t~rias primas,
da Europa,

tinha seu acesso

obstaculizado

niais, mais baratos.
to, combinar
nascente

E, enquanto

oferta

~ Portugal

pela desleal

A saida natural

a demanda

africana

brasileira

tradicional

e, por meio deste,

concorrência
deste

ao resto
colo-

seria a de, portan-

industrializados

A este

da ma

dos produtos

impasse

por produtos

dos mesmos.

exportador

respeito,

o

com

a

embaixador

\

r

Alvaro Lins ao comentar
do Comerical

a possibilidade

Brasil-Portugal,

no comercio

precisará

abrindo

brasileiros

o BLasil em Lourenço

trutiva para o assunto
ceiras, acordos

da moeda

de cooperação

e negociações

corrente

de se transpor
favorável

Itamaraty,

econômica

corresse,

permaneceria

res realistas,

48 - LINS, A.

ar.

deveria

o obstáculo,

a esta orientação,

entretanto,

a máxima

nas trocas

$0

em Angola

predominaria

a hegemonia

so

um novo

de direitos

aduanei
portos

compensação

e das transferências

que venho

nao

o

brasileira

e em Luanda,

e técnica

)

comerciais

e Moçambique,

con~
finan

com as provincias

sugerindo

para

a-

estudo

48

estimular

a conscientização

da ne

qual seja, o dominio

colonial.

manifesta

setores

por alguns

posteriormente.

da tese que colocava

do ideal luso-brasileiro.

cit., p. 7-8.

( ...

identicas,

~ indústria

de pagamento

diplomáticas"

Tanta assimetria
cessidade

vantagens

Marques

fricanas( ... ) - eis alguns problemas
de peritos

pelo Brasil

e de futuro certo. Redução

ros para os manufaturados
francos para

feitas

como especialmente

ultramarinas,

campo ainda inexplorado

concessões

conceder-nos

Brasil-Metrópole,

Brasil-Provincias

de um novo Acor-

afirmava:

"Em troca de certas
Governo português

de assinatura

At~ que isso

A
do
0-

acima dos fato

26

Mas se os lucros
nos, ainda mais
abandono

desta orientaç~o

se comparados

do apoio

àqueles

incondicional

eram de fato t~o

que se alcançaria

a Portugal,

como

peque-

na hipótese

se explica

do

a manuten-

- deste alinhamento?
çao
Muito
Rio e são Paulo,
fato,

sa,

não

se

se tem dito
enquanto

pode

toridades

do governo,

poio à Salazar.

Parto

Consulta,

e envolve.

a favor do apoio

que

e

da

açao,

sua

tese,

foi eficaz
Sendo também

apenas

que ao invés de imprimir

comerciais,

po de pressão
brasileira.

que estes

audo

exercida

ape-

a um dado que lhe
de

Amizade

e

apenas o exprimia.

ainda que se reconheça

seus i~

detivessem

status de ~r~

a conduta

-diplomática

forte para guiar

este ficava aauem de outros mais

nos setores pró-industrializaç~o,

a~a ~2nter

impren-

na manutenç~o

como reforço

De

as

que a press~o

no

Ainda que admitido seu ceder de .inf
Iuénc í.aem certos setoresda .econo

mia brasileira,

portusueses

49

da

sobre

um alinhamento,

nao nos parece

suficientemente

meio

este o caso do Tratado

No caso do lobby português,
teresses

por

significativo

entretanto,

portuguesa,

a Portugal.

diretamente

mesmo

teve um peso

Ia colonia portuguesa
antecede

lobby

ne0ar

clubes

associaçoes,

sobre a força da colonia

no Brasil.

Neste

ao qual não pertenciam

sentido

o recurso

à Portugal,

o apoio brasileiro

fortes

último

residia

concentrados
os residentes

a que

recorriam

no subjetivo

terre-

_o da ideologia.
Conservação,
fértil para

reproduç~o

tas de Gilberto
ce, whí.chalso
consequence

Freire.
f

ordem,

tradiç~o.

junto aos partidários
Conforme

i.nds exponents

Wayne

mission'

in the tropics,

temas encontravam

solo

das teses luso-tropicali~

Selcher,

in official

that Brazil must therefore

'civilization

Estes

"This frame of referen

circles,

asserts

as a logical

collaborate

with Portugal in its

to preclude

the

'absorption

and

49 - I-ITHSO:.J, Zenaice Scotti - "0 Brasil e a quest.âo colonialportuguesa:O Caso Angolano",Dissertaçãode Mestrado, UNE, 1979; ~INS, Álvaro - Op. Cit; e MANOR,
Paul - "Le Tiers-Mondedans Ia politique exterieuredo gouvernenentKubitschek,
1959-1961", Relations Internationales,n? 23, AutoITme1980.
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of a,Lu s i tanian

disappearance

tion also is our duty
tically,

and concerns

Quanto ao Tratado
dos laços

lavras do Presidente

Craveiro

os instrumentos

ta. ~ em si próprio
mas tornou-se
existência

a epopéia
gesto,

e Consulta,

fica muito

poli-

seu caráter

de me

claro através

de ratificação

um documento

do Tratado

excepcional

único ao verificar-se

entre

ninguém

que, a sua execuçao

dos fLusíadasf?

dos Portugueses

tado que só meses depois
Concluindo,

pode citar

-

dir-se-ia

que na ausência

explicassem

por outro

lado, na certeza

de que, ao contrário,

ficientes

para a alteração

deste,

para Portugal

naçoesi

na tradição

brasi-

que nos

antecipação

de fatores

e

existiam

de um tra

que

motivos

externa

e suas colonias Gurante o governo de Juscelino

largo
escrito

por
e,
su-

portugue-

da amizade, por menos objetiva
da polltica

traz

brasileiro;

a t1sIndrome de ex-colonia

na balança

sua

territórios

esse nobre

o posicionamento

a

reação

à terra, e tão nobre que ficou

senão a espontânea
51
de tornou Lei?"

reça, foi o que mais pesou

e Consul

precedeu

sem o fremito

Que outra coisa foi

nossos

das

ou ameaçados

si só e/ou em seu conjunto

sa", consubstanciada

os

de Amizade

no convlvio

vai para um ano, foram atacados

cujos nomes

das p~

Lopes:

de três meses trocaram-se

tão largo que deu volta

no coração

culturally,

legal. Pois que outra coisa foi a esplêndida

leira quando,
portugueses

de Amizade

já existentes

"Há pouco mais
Governos

us, as a people,

preserv~

50

and economically"

ra confirmação

World, ;:mich,is our ,i"jorld,
whose

que pa-

brasileira

Kubi tschek.

5 O - SElCHER,Wayne. The Afro-Asian Dimensionof BrazilianForeign Policy.

Gainesville,The University Presses of Florida, 1974. p. 62.
51 - Trecho do discursodo PresidenteCraveiroLapes por ocasião do banquete ofereci
do ao PresidenteCafé Filho no Pa.Lâc.ío
da Ajuda. WPES, Craveiro & ~
Filho,João. A visita do Preside.n.te
da RepÚblicaà Portugal.A Defesa Nacional,
RJ,
(490), ITaio1955, p. 95-96.
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O peso da estratégia

Congo e Áfrtca
res para a diplomacia

do Sul constituiram-se

brasileira

nos em razão de sua pouca

à realidade
perIodo
polItica

brasileira

potência

colonial;

resses

importância

e mais porque

que dividia

-

Juscelino

a questão

africana

se definia

Kubitschek.

em dois tipos:

corresponde

por sua relação

real ou imaginária,

na relação

buscava-se

do

1) aquele onde a

em que; em razão dos prejuizos

não deterem

Me-

na lógica diplomática

prioritariamente

e 2) aquele

particula-

que de resto nao

nao se inseriam

autônomos brasileiros

ma compensaçao

no governo

em casos

com

a

aos inte-

com a metrópole

um espaço de atuação

uin-

dependerite.
Não se pretende
tes dois paradigmas,
tassem

as questões

an governo brasileiro

te sentido,
ciadas

por questões

o Brasil

congolesa

a relação com o lider do bloco
destas questões,
que dêem

destes

territórios

de sua análise. Em suma, e preciso
se do exame particular
uma metrópole,

poderiam

do mundo,

ocidental,
e preciso
sentido

para o ângulo da inserção

Leste-Oeste,
cessariamente

priorizando
se tratará

atrelava-se

africano

a posição
da relação

em última

análise,

de ação.Nes
ser

os Estados

referen
ampara

Unidos.

que se abandone

à politica

que se transfira

des-

apresen-

onde pesava

brasileira

e de

o ângulo

bilateral,

o

que eleja a posi

como ponto de partida

de um relacionamento

dro mais amplo do continente

qual

de um principio

a região, em favor de uma linha de interpretação

ção estratégica

se

mais geral do colonialismo,

à divisão bipolar

da busca por fragmentos

que na ausência

e sul-africana

como carentes

afins no universo

Para tratar
caminho

entretanto,

tirante o fato de que indiretamente

bas seriam referenciadas

para

afirmar,

chegada
de análi-

mediatizado

por

de ambos os territóriosno

qu~

e este no universo

norte-americana.
dos Estados
a diplomacia

Assim

da competição
fazendo,

ne-

Unidos com a região,
brasileira

para

a
o

29

Congo e África

dQ Sul.

A tese que caracteriza
África

enquanto marcada

pela

"indiferença"

marco final deste comportamento.
nos adotavam

com relação

a relação

52

dos Estados Unidos

atribui

Até então,

com

a

a crise do Congo

o

os governos

ã região um comportamento

norte-americ~

definido

em chasse-guardée
da
53
I. Wallerstein
Neste sentido,

pela

cepção de que se constituiam

Europa

conforme

a politica

afirma

tados Unidos

para a África

com os aliados

colonial .guiava~se_

ocidentais

africana

cia politico-estratégica
algozes,

receberia

i.

Ocidental,
dos Es-

relacionamento

da Europa.

A crise do Congo
mento de libertação

por seu

Der-

iniciada

em 1960 e o acirramento

acorda os Estados

de uma região que,

no Departamento

do movi-

Unidos para a importân-

a partir de então, orfã de

de Estado

um tratamento

mais crite-

rioso.
Pois bem, embora
década de 60 é na sua eclosão
zeram da independência
nacionais

do periodo.

10niali3tas,
ente. Após

a crise congolesa
que se percebe

do Congo uma questão

crucial nas relações
colonialistas

foi o Congo palco de uma competição
a decretação

de uma independência

inicia-se uma rebelião

ausência

de um staff

nativo

cujas causas

estavam em jogo interesses

ticularmente

com relação

interesses

10 potencial

ã exploração

de irradiação

cia. Um exemplo era a possibilidade

anti-co
e

Ori

de -junho

a independência

de minério

de movimentos

em 30

inter

estavam acima da .alegada

econômicos

politico-estratégicos·que

e

~ntr~ Ocidente

ficticia

capaz de conduzir

Na realidade

pela

a origem dos erros que f!

Mais que uma luta entre

de 1960,

outro,

tenha se estendido

do pais.

estrangeiros
-

-

pa~

por um lado; e, por

refletiam
nacionalistas

o Congo como pode

de que o então Primeiro

independênMinistro

52 - W7'UERS'l'f,JN, L Africa, The United States,and The VibrldEconc:my:
The Historical Bases American Policy. ARKHURST,F. (ed.)U.S. Policy
53 - Iden, p. 34. Ta~Drd Africa. New York, Praeguer Publishers,1975.
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P. Lumumb~

viesse a apoi~~

o nascente

movimento

de libertaç~o

de Ango-

Ia.
A proclamaç~o
facç~o oposta

de Katanga

à Lumumba,

fez com que este decidisse

nidas por uma Força de Emergência
Particularmente

como território

interessados

que estabelecesse

em que fosse

- rompesse
gime que nao

com o status quo

se o perfil

do território

damente

ocidental

a formaç~o desta Força
Keste momento

Nações Unidas,

o Brasil,

passa a partilhar

dos interesses

apelar

por.

Q

às Nações

a ordem

implementado

uma

no paIs.

no Congo um re-

- ou seja, que conservasos Estados

Unidos

apoiam

decidi

de Paz.
chamado

com o resto

go*. O faz, .entretanto, como membro
que, acima

-

livre,

do bloco

do povo congolês,

a compor o contigente

das

do mundo o drama do

Con-

ocidental,
pairàva

numa disputa em

o espectro

da gue~

ra fria.
Ocorre que, bem entendido,
tados Unidos
ar a facção

neste momento

a manipulaç~o

contra a provlncia
que fizeram

contemplasse

simples:

sob o comando

a manutenç~o

*

apoi-

ocidentais.

de impedir

uma

fosse este um dos

açao

motivos
de a-

de Katanga

inde-

como território

visava

a defesa dos interes-

que a rigor havia patrocinado

este

separatista.

O resultado
apoio logistico

pelos Es-

à ONU. A raz~o deste desvio

de Moise Tshombe,

ses da empresa belga Union Miniere,
mes~o movimento

os interesses

muito embora

apelasse

perseguido

das tropas da ONU,

da Força no sentido

de Katanga,

com que Lumumba

ç~o é bastante
pendente,

era o de, através

que mais e melhor

DaI, portanto,

o objetivo

desta

soviético

"traiç~o"

à Lumumba

-

n~o foi outro que

no sentido de uma açao congo1esa

direta

o

con-

O Brasil contzíbuí. nesta oportunidadecem dez aví.adorespara o serviço de reconhec.iment.o
, observaçãoe ligaç~o. CM 21/07/60,p. 16, "ONlJpede aviador".
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tra ~atanga, que po~ fim resultou
se prolongaria

até meados

desenvolvimento

do país.

Nestes

em desastroso

da década,

primeiros

com graves

e dramáticos

fracasso.

Esta

consequências

meses

da

crise
para

o

independência

do

Congo, o governobrasileiro se arvorou ern defensor das NaçõesIUrlidaS
e pa rt i cu La r
mente de seu Secretário
Força de Paz pelos
grantemente

Geral

trilhos pró-ocidentais

contrários

aos interesses

sil fez questão de manifestar
Hammarskj~ld,tendo

em vista

Neste episódio
econômico

de um território

tal, até então hegemônico
de seu caçador,

os ataques

na conduç~o

ainda que, neste caso,

congoleses). Assim

soviéticos

na

açao

cuja instabilidade

vieram

e a ordem requeridas

políticopare-

Na eventualidade

da caça

oroulhavapor fazer pqrte.

por sua vez, nunca

se

constituiu

Por um lado, nao era passível

longe

humanitários

ta libertadora.
cidamente

Muito

praticante

ao contrário

da, era o lobo opressor

econômica

S4

o governo

de um colonialismo

(controle sobre o Sudoeste

Por outro

os sentidos

Africano).

era reconhe-

(apartheid)

e

Para usar uma linguagem

e n~o o cordeiro

deste país

em favor de uma lu-

sul-africano

interno

externo
figura-

oprimido.

lado, era incontestável

e estratégica

ser

de reserva dos

num problema de fácil encaminhamento.
disso - de invocar

54

pelo bloco ociden-

ao seu socorro o exército

sul-africana,

D~g

a ele desferidos.

central

no continente.

Bra-

de

era o c6ntrole

africano,

da

fla-

sendo, o

o que mais pesava

aliados ocidentais,do aual o Brasil t~nto se

A quest~o

central

seu apoio e confiança

cia nôr em risco a conservaç~o

roubada

(este, personagem

a importância

para o Ocidente.

política,

Da África do Sul,

Brasil._tinistério
das Relações Exteriores,Relatório (1960) p. 15.
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os Estados

Unidos

rosa. Comparando

e~am

a guar~a.

as colunas

Ta~efa

pouco

fácil eimenos

custo e beneficio,

ainda, hon-

eritretanto, esta compen-

sava os números daquela.
o Br2sil partilhava
nas contra o apoio ao regime
de que o lobby brasileiro

com os Estados

segregacionista

Em termos

esta época interesses

brasileiros

a atitudes

sul-africano.

econômicos,

condescendentes

norte-americanos

entretanto,

com o regime
Unidos.

da África

no pais que totalizavam

a 284 milhões

gica do pais na rota do Atlântico
cia de interesses

entre

para que,

orientação

diplomática

questão

Desta

quência

pela relação

cifras,

50 milhões

última

análise,

a norte-americana,

forma, a relação

amizade

aos Estados

de compromisso

os

de dó

a posição

estratécoincidên

Unidos.

este pais-Q0e, passava em sua origem pela inserção
tal, por sua tradicional

por

do Sul. O mesmo

Sul, ai sim havia uma plena

em

sul-africana.

fraco

não havia

e importânciapolitica deste ú.l.t írno

próxima

mais

_

em 1960. Quanto

Brasil e Estados

O significado
suficiente

bem verda-

É

Para citar algumas

53

lares em 1943 chegaram

inter

cujo peso fosse capaz de forçar o go-

já não se pode dizer dos Estados
investimentos

de pressões

sobre o tema era incomparavelmente

que o norte-americano.

verno

Unidos

existente

aspecto

o Brasil

adotasse

no que se

do governo
do Brasil

era
uma

refere

brasileiro

a
com

no bloco ociden

Unidos' p-a~~sa.va.,'
em I.: conseentre o governo

sul-afri-

cano e norte-americano.
É neste

oficios

sentido

para o Sudoeste

Africano,

não deve ser interpretada
lista.
Estados

criado

brasileira

no Comitê

em 1957 pelas Nações

como prova de um comportamento

Basta que se indique
Unidos e Reino

que a presença

a composição

Unido -

do referido

para que se perceba

Unidas,

anti-colonia-

Comitê
o quão

de Bons

Brasil,
tendencioso

SS - HOOSER, George D.·S.Policy and SouthernAfrica. ARKHOPST, F. op. cito p. 103.
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era o me s.no • Na realidade, se eram os Estados Unidos e o Reino Unidoquem' ma is de
tinham poder de influência

e pressão

razão de sua forte presença
pria condição

forçava-os

problema. O Brasil,
comprometido

econômica

a assumir

com elas e carente

no do estado internacional
um lado,

como defensor

lado com Estados
de,_-nesta
suma,
mente

empreitada,
parte

anti-colonialista

entre

com relação

ao

junto à Africa

do

do Comitê.

pelo

neste Comi-tê rendia lucros -poli + í.cos

estabelecimento

do Sudoeste

de

Africano

negociações

exibia-se

os

ferir
um

e praticamente

tor-

ao mundo

por

fadado

a

risco

mesmos.

-dos

Em

t.e or d ca+

negociaçao

de

lado

se eximia do

interesses

g~upo

em

Ao fazê-lo

e Grã-Bretanha ,por - outro,

__ôe

em

estas duas potências,

da causa anti-colonialista.

Unidos

tomanêio

passiva

de poder de barganha

inofensivo

Lutando

sul-africano,

paradoxalmente, esta pr~

urna postura

Ainda assim sua presença
desprezáveis~

no pais

por sua vez, espremido

Sul, era o figurante

não

sobre o governo

ao insucesso,

o

Brasil

lavava suas mãos.
No que se refere ao apartheid
omissoes e condenações.
sou-se a assinar
xima Ass~mbléia

Num espaço

o governo

de poucos

urna moção exigindo

meses,

a inclusão

JK pendulou

entre

por exemplo,

recu-

na ordem do dia da prô--

da segregação racial na África do Sul
_
56
para, a seguir, no correr da Assembleia, condenar o apartheid.
Logo

Geral da questão

apôs o massacre

ao Rio seu embaixador

em pretôria

de Shaperville
e apresentou

resolução em que condenava, por atentar
principias

básicos

de consultas

do

contra

que norteayam__o .apartheid
Itamaraty

aos paises

(março de 1960~ chamou
na OEA

'um projeto

a dignidade
. Projeto
americanos

humana,

de
os

este resultado
e

em

fra-nca

p.6,
"Aristocratas"e ESP 11/11/59, p. 36, "Contraa política racial da ÁfriCa do SUl".

56 - G1 19/7/59,
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associação
rança
paz

com a Resolução

de 19 de abril

da O~U, que relacionava

pedido

de vários governos

tão do apartheid

os conflitos

_, , 57
mundlalS.

segurança

e

fosse

de 1960
raciais

Geral

na agenda

de Segu-

sul-africanos

com a
o

endossou

disso,

Além

ao Secretário

inscrita

do Conselho

das NU para que a

provisória

ques-

da 15~ Assembléia

da ONU.

o crescendo
la chancelaria
nistro

com que o problema

brasileira

seria, no entanto,

Horácio Láfer declararia

dato no Conselho de Segurança
contra

vinha

a matança dos pretos

ção ~acial

lavrar

permanente

secretario-geral

por emitir,

58
da Organizaçao".

E0uando

cional,

do Brasil
finalmente

publicamente

tratava-se

cho sobre a exibição
lino Kubi tschek emite
governo

brasileiro

terior

o principio

57 -

com veemen

atravªs

nota, nesse

a decisão

do

sentido,

ao

da República

sobre apartheid

da não intervenção,

cardeais

J

da honra na

futebol.

na África

Neves.-·5°

decidiu mani-

em nome da defesa

brasileira

uma nota

para consul

de Camargo

o nosso tão glorioso

tem como um dos pontos

internos,

de chamar

Adolfo

a Presidência

sua opinião

energia

a discrimina

o mesmo protesto

em Pretória,

de uma equipe

O Mi-

um man-

com a maior

nos assuntos

sobre o problema,

de defender

pe-

Carente d este atributoentretanto;'
acabaria

inócua em que comunicava

tas o representante

tivesse

(...) contra

na ONU, que passaria

em nome da não intervenção

absolutamente

festar-se

"poderia

freado.

(... ) protestaria

brasileira

seu embaixador

momento

das NU, "protestaria

cia segundo uma linha de tradição
e religiosa"~

subitamente

que se naquele

sul-africanos

sendo encaminhado

Em despa-

do Sul, Jusce-

de forma enfática: "O
da sua polltica

mas isso não exclui

que

ex-

possa-

~rasil.~inisteriodas Relações Exteriores,Relatório (1960) p. 28.

58 - CM 5/04/60, p. 18, "Itamaratychamou ao Rio para consultao Ministro do
sil na África do SUL
59 - Idem, ibidem.

Bra-
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mos expressar o nosso

protesto

principios

tão sagrados

t.e Lme nt.e

esma ,ados

H.

divulga

Láfer

os principais
total
racial

(...);

das

'as ;

cidida

, "Uma

nota

60

medidas

sendo

da

~,a

seguem

discriminação
com

dos governos

para
tomar,

, orientação

estaduais

positiva

da Educação
para que

em todas as escolas

e de-

e Cultura

na

primeira

e universidades

do principio

sobre a intangibilidade

to-

Continente

Americanos
uma

fron

repulsa

consultas

,do.

e

depois,

qual

de

o concurso' do Minist~rio

sejam feitas

humanos

'Dias

público

imediatamente

coleti vame rrt e-;

e dos órgãos competentes

Pais preleções

de

quaisquer

Estados

os

de maio,

de direitos

Itamaraty,

ao

"chancelarias

.:
demais

(...); solicitar

quinzena

Sul" .

do

reafirmar

entabular

b)

e

solidária

África

ante

todos

que

na

"a)

Brasil

a violação

como os que estão, neste momento,

itens:

do

contra

do

constitucional

da igualdade dos homens, q~alquer que seja a sua raça, a sua cor
e a
61
,E,concluindo, afirmava a esperança
do Brasil
sua religião (... )"
de que a África

do Sul tomasse

providências

contra

a discriminação

ra-

cial em seu território.
A oposição
sil encaminhava
de compromisso

a questão

e, por vezes,

do apartheid

do Sul

de minoria branca

o risco de perda

o que seria possível
-

compensava

timida com que o Br~

deve ser explicada

com a defesa da rota do Atlântico

de que, nesta epoca,
África

intermitente

Sul; e

do controle

pela relação
pela

ocidental

no caso da deposição

qualquer

mal-estar

certeza
sobre

do

a

regime

frente à opiniao

p~

blica interna e internacional.
Parecia
majoritária
africana,

bastar,

nas Nações

na medida

para efeito diplomático, seguir

Unidas que condenava

a

a discriminação

em que esta não abalava os alicerces

60 - CM 9/04/60,p. 6, "Conpetência"
61 - ESP 12/D4/60,p. 52, "Nota oficial condenaa discriminação".

em

posiçao

racial

sul

que

se

36

apoiava o governo d~ Ãf~ica
Ia alteração
reprodução

do regtme

do Sul. Em outras

sem, entretanto,

palavras,

apelava-se

pe-

por em risco sua conservaçao

e

práticas.

111 --Raz6es

para a mudança

Na análise
nização africana

de JK frente ao processo

não se pode perder

mento. Enfatizando
tal nacional,

da politica

de vista

a industrialização

capital

estrangeiro

cuidar do setor primário,

sua opção pelo

do pais, apoiada

e assistência

Juscelino

se colocava

cesso era preciso uma firme politica

de descolo

de proteção

desenvolvi

no tripé

do Estado,
objetivos

62

capi-

sem

para

des-

cujo su

de seus mercados

de

exportação.
Tendo em vista
entre

o

a estreita

exportador

setor

vinculação

que no Brasil
e -

- agricola

o

existia

industrial,

63

desde o inicio da industrialização
teção àquele era condição
cional e aumentar
mecanismos

utilizados

o

de capitais

para

por

Numa época

importante
se manter

era ciclic~~ente

investimentos

assumia proporç6es

capital

na-

via exportaçãol eram alguns dos

na agenda econômica

constante

constrangido
todo e qualquer

da América

assustadoras.

do pais

er~

o fluxo de investimen-

em que, por sua vez, o mercado

ternos aos paises centrais,
vio, destes

de divisas

deste. Formar

pro-

o boom desenvolvimentista.

aspecto mais

entretanto, a garantia
tos externos.

para o deslanchar

o estoque

e de se supor que a

do pais;

internacional

por problemas
desvio,

econômicos

ou ameaça

Latina para qualquer

E isto particularmente

de

in
des

outra região

em relação

aos

62

MP..I.AN,
Pedra.
Relaç6es EconômicasInternacionaisdo Brasil (1945-1964).
In.
FAUSID, Eoris (org.)História Geral da CivilizaçãoBrasileira,são Paulo, Di
fel, 1984, v.lll capo 11, p. 78.

63

SILVA, sérgio.Expansão Cafeeira e Origens da Industriano Brasil. são Paulo,
A~fa-Gmega,1976.
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empréstünos

públicos

va, principalmente

qlle, encontra.vam.-se ell}fase extremamente

para a regi~o

Na combinaç~o
-se a um so tempo

JK, representava

latin0-americana.

destes vetores,

como alternativa

dio prazo. É bem verdade
menos

recessi-

a questão

a longo prazo

que a percepç~o

urna corrente

africana

e ameaça

de alternativa,

de pensamento

constitui

a curto e me
ao tempo

estruturada

de

do

que

manifestaçõesepisÓdicasde certas parcelas da opinião e admLnistraçãopUblica
setores privados.

Em contrapartida, o sentido

tante disseminado.
ma conjunta.

Poucos

conseguiam

Esta minoria

raciocinar

entretanto,

zer ouvir e iria constituir-se

de sua ameaça

não perdia

na corrente

e

estava bas-

sobre o problema de for
oportunidade

majoiitària

de se fa

do periodo

pos-

terior.
Corno se disse,

entretanto,

predominava,

ao tempo de Jusce-

-

lino, a f acç âo do...:.t.error."àÃfrica
com relação

à econ;Ínia nacional.
-

tre as questões
argumentos

que o expressava,

levantados

Comum Europeu,

de criação da Comissão

1 - Mercado

Econ6mica

com vistas

cafeeira

superà-lo:

e a

prop6~ta

para aÁfrica~

econ6mica

do Mercado

de consequências

ma vez, em detrimento
do de fortalecer

européia, incentivada

ao fortalecimento

em geral, teve na criação
to agregador

por

os

Comum Europeu
A integraç~o

Unidos

a politica

den-

"

três, particularment~evidenciav.am

em torno do terna e as tentativas

a formação do Mercado

E

da regiãó e do sistema
Comum Europeu

delicadas

deste continente,

politica

pelos

e economicamente

capitalista

(25/03/57) um efei-

para a América
o mun~o

Estados

Latina. Mais u-

se organizava

os centros

no senti

e alijando

a pe-

riferia miserável.
É

bem verdade

ção dos territórios

que em sua criação o MCE, previa

africanos

pertencentes

a

associa-

ou recém-independentes

da

38

Europa.

Antes de se const~tuir

regiao,no

numa decisao

entanto, esta previsão

visava

pró-desenvolvimento

a perpetuação

de sua

desta

dependên-

cia.
Mais de uma vez representantes
resistências
Asiática

quanto

à sua integração,

africanos

como quando

'(26/12/57 a 1/1/58)64;

do Cairo

ao CES da ONU em que manifestou-se

territórios

associados

do desenvolvimento
petição

da proteção

recer as mesmas vantagens
te de palses
Ccmunidade

Econômica

Europêia

Para -

xo de investimentos
de bens primários

viesse

de produtos

a p~rpetuar

se transformasse

Brasil

de exportação

exportador

Partilhando
como cafê,

pIo, a isenção de taxas alfandegárias

baixos

a concorrência

preços que a mão-de-obra

portações.

Concretamente,

faixas do mercado

meio

a ofe

por par-

associaçao a

a dependência

a longo prazo,

os

contra a com

essenciais

particular,

em

tanto o comêrcio
financeiros.

agravava

por

a-

econômi

numa desvan-

interessados.

o

ameaçava

se

que os paises -da CEE continuassem

à exportação

e portanto

tagem para os palses

cana apenas

locais,

associados. 65 :&TI outras palavras, o receio de que a

ca da África,

do Mercado

de documentos

suas economias

às suas indústrias

da CEE, seria duvidoso

Afro-

o receio de que

diversificar

suas

da Conferência

ou atravês

presentados

tentassem

manifestaram

europeu

para
~

barata

tratava-se

nacional,

formação
quanto o flu
à

com a Ãfrica
cacau e algodão,
os produtos

Brasil,
da Ãfrica

:prodrição
por

de origem

já pressionado
imprimia

da possibilidade

para produtos

a

às suas

exemafripelos
ex-

de perda real de

africanos.

64- CM 3/01/58,p. 1 e 8 "Russia promete ajuda dos afro-asiátioos"
65- The Impactof Weste.-..rn
European Integrationon African trade and developnent,Na
cães Unidas, Corise.Lho Social e Eoonêmioo.Documento E/CN. 14/72, 7 de dezembro
de 1960; citado por Al. A. IVJa.rzui.
As reações africanasà CcmurridadeEoonêmica
Européia, Revista do IBRI, ano VI, n? 21, março 1963, p. 93-94.

39

Neste
MCE, o governo

sentido,

brasileiro

la que elegia o GATT
ro apropriado

desde
adotou,

adequar-se

nele

e comercial

às obrigações

.

integrantes

a regra

_

a fórmucomo

fo

de maior

Comum Europeu

como membros

incondicional

do

esta posição

"os paises

e, mais, o Mercado

de seus

o que estaria desrespeitando

and Tariffs)

Oficialmente,

representados

de criação

de combate,

on Trade

do problema.

fendia a tese de que estando

indicios

como estratégia

(General Agreement

ao tratamento

pressão econômica

os pri~eiros

de
ex

terá de

do GATT,

da cláusula

de

sem
na-

66

çao mais favorecida,

pedra

angular"

que através do GATT ou outros
saçoes aduaneiras
nuir os efeitos

do Acordo.

meios

Assim

especificos,

se efetuassem

ou mesmo

de outro

tipo com vistas

negativos,

por meio

do estabelecimento

brio entre os interesses

dos integrantes

sendo, defendia
compen-

a eliminar
de

ou dimi

um

equili-

do MCE e dos demaispaises

prQ

dutores de bens Drimários.
Contra

isto a CEE argumentava

tir sobre o oferecimento
eretamente

provar

provocavam

prejulzo

canos.

de compensações

que as disposiç5es
real ao comércio

que SÓ se disporia

quando o Brasil pudesse

do Tratado

constitutivo

dos produtos

similares

do
aos

conMCE
afri-

67

Tirante

as fórmulas

européias

de transpor

- do governo de adotar
Brasil, o certo e que a opçao
adequado à discussão

do tema,

Comum às normas

tange ao comércio

internacionalj

ráter multilateral

da questão,

já estabelecidas
e, simultaneamente,

retirava-lhe

de "queixa" dos latino-americanos

Um segundo aspecto

o

as criticas

I

p. 147.

dela vincu-

pelo Acordo

no

ao reforçar

o desprestigiado

que
o ca-

aspecto

contra a Europa.

decorrente

da constituição

66 - Brasil.Ministério das Relações Exteriores,Relatório (1957),
.Idem,(1959)

do

GATT como espaço

fora bastante hábil. Através

lava-se o Mercado

67 -

a refle-

do MCE,

p. 188.

di-
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z

í

a

respeito

aos

Lnv

e

s

t.Lrnerrt

o

s.

que pOr conta de sua formação

de se dirigir à hffiéricaLatina,
ção do governo brasileiro
ca do desenvolvimento
desviaria

em favor da África.

era bastante

econômico

(...) um prejuizo

mente

independentes,

areas ultramarinas

ao ritmo

mas

alegava

insuficientemente

dos paises

desenvolvidos,

sem ganho

que, como parte

desenvolvimentista

Juscelino

Kubitschek

do governo,

de 1956, uma viagem a Europa
do mundo

investimentos
so governo

deixav2-se

com clareza

no Brasil,
cair

da estratégia

fizera

visando

em

atrair

janeiro
a atenção

à associação

pouc~ politica
permitia

que o espirito

desenvolvidas

de objetivos

-

que se poderia

africanos

ao

fi-

seus interesses.

do Mercado

alegassem,

ao Tratado

em encontros

em busca da valorização

Não se pretende

MCE

finais ao invés de expor

das. colonias

inúmeras vezes

dos

africana, nos

era de se esperar que o Brasil

de associação

1á'

Se é verdade

dos territórios

que os proponentes

o Brasil

do mundo.

da região

e menos ainda diplomática,

ao desejo expresso
incluia-se

da defesa da manutenção

em detrimento

em contradição.

uso da coincidéncia

Não o fazendo,

onde

a bandeira

com a adesão dos próprios,

zesse melhor

atendia

a empunhar

europeus

alegar que a oposiçao

exemplo,

Unidos

economia

econômico para o Brasil~9
Decidido

contava

e ~stados

donde "ad
politica-

da

Lembre-se

se

em favor das

substancial

.
,,68
mun d la 1 em seu conJunto
.
í

africanos,

de seu curso tradicional"
de crescimento

não-autônomas,

isto a posi-

que sob a retóri

e social dos territórios

o "fluxo de investimentos

viria

clara:

Sobre

deixariam

de

Roma

internacionais
das regiões

aqui endossar

por

sue

esta tese fran

68
Ide~,(1957),D. 179.
69 - ~lAN, P. op. cito p. 79
70 - Declaraçãodo Ministro das RelaçõesExterioresda França Maurice Faure.
CM 24/05/57,p. 6, "l".ercado
Comum InteramericanoCOITO centro f í.nance
í.ro proprio".
I
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cesa, mas antes ilustrar
Em termos

o debate

concretos,

com os países integrantes
dos representantes

xadores

dos países

uma discussão
a. promessa

do Clube de Haia *

para uma troca

de impressões

do MCE;

membro

latino-americanas

europeu

Aires

Peru e Uruguai

*

Mista

brasileiras

do Mercado

e se

propunha
72
comuns;
e

comerciais

Brasil--

durante

sobre o assunto,

Comum.

Em

a reunião

desdobramento
o Brasil man
de formularem

preparada

de Chefes

um texto em que se discutia

de

Chile,
"a)

pelo

de Departa-

do Comitê

Brasil,

desta-

latino-amer~

no sentido

a Conferéncia

e durante

as possibi73

CEE.

acima citado, por exemplo,

de 1959. Como consequência

formularam

assim co

se procurava de..§.

ao Mercado

latino-americanos

em Santiago,

em abril/maio

em que

à CEE. O esboço desta resposta,

foi apresentado

mento Econômico

Soares

a busca por uma ação conjunta

ou por inspiração

conjunta

quanto

de uma Comissão

teve contatos com os demais

Itamaraty~

Macedo

a

pelos emba~

da CEE no GATT de estudarem

estas incursões

do memorando

uma resposta

de um memorando

em torno dos problemas

dos representantes

cana em oposição

a entrega

da CEE ao Ministro

também às referentes

à entrega

71

no resto do continente

lidades de constituição

cam-se

de negociar

além de·:
uma reunião

conjunta

Dentre

brasileiras

pouco renderam

mo à seus semelhantes
fazer as apreensões

as tentativas

do Mercado,

da formaçao

respeito

em torno da questão.

o

Buenos
paraguai,
critério

Sistema BrasileiroMultilateralde Pagamentosdo qual participavam (em 1956)Áustria, Brasil,França, Grã-Bretanha,Itália, Países Baixos, RepÚblicaFederal da
Alemanha e União Belgo-Luxemburque.se.,
.

71-

ESP 23/04/57,p. 22 "O Mercado Ccmum Europeu e o Nosso Comércio Externo".

72-

ESP 16/04/58,p. 36, "MEmOrandotranquilizaa América Latina".

í3- Brasil.MLnistériodas Relações Exteriores;Relatório (1959),p. 147-148.
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das medidas
a qual

~ritim~ticas

para a determinaç~o

acarreta a consolidação

associação
de comércio

da pauta

da tarifa

em nlveis

dos territórios

ultramarinos,

em detrimento

das exportações

externa

comum,

mais elevados;

que tende a provocar
tradicionais

b) a

desvios

da Am~rica

Lati

74
na.
Em meio a estes contatos
dia a tese de criação
ropeu.

de um sistema

Mas que, nas palavras

considerado

loga em outros continentes.

mercados
va-se

europeu,

Macedo

de represália
Trata-se

que defe~

semelhante

Soares,

ao eu-

não deveria ser

contra uma organização

de um processo

anacorno

Ge evolução

que diz respeito

que podem e devem

aqui da formação

a posição

latino-americano

do Ministro

"corno urna medida

foi o processo

fortalecia-se

a urna melhor
integração
de
75
complementar-se".
Em urna palavra, trata

da ALALC

(Associação

Latino-Americana

de

Livre

Comércio) .
A oposiçãobrasileira
to, aos seus planos de integrar

ao Mercado
as colonias

rito do Tratado e suas consequéncias
nada havia a se opor. Em realidade,
ca da medida,

Quanto à adesão
corno se viu, manifestações
ameaça
Brasil,

que

diria o jornal

de protesto

Sobre este problema
lisava

74

as repercussões

comunista

a CEPAL

europeu,

nao

africanos,
Em

"A África

elaborou

ao espI-

pollt~

na Europa.

se

para o balanço

da Manhã":

da formação

Quanto

porta~

a importância

e oposiçao.

representava

"Correio

africanas.

reconhecia-se

dos territórios

esta associação

se limitava,

sobre o fortalecimento

à expansão

como anteparo

Comum

faltavam,
tratando

comercial

nos assust,a.

um estudo

da
do

"76

em que ana-

do MCE sobre as exportações

de pro-

:êem, D. 148

75 - ESP 23/04/58,p. 38, "Naçõ es latino-americanaspoder.i.am
boicotar a Europa".
76 - CM 13/03/57,p.6, "Euráfrica"

43

dutos primá:(ios

jetória recente do intercâmbio
no-americanos

com a Europa,

sIvel do comportamento
Destaca-se

nesta análise

comércio

de desenvolvimento

seguisse

rente africano;

produto

africanas no Mercado

Comum Europeu,

colonialista

de então, entretanto,

paz de reunir numa única batalha
rios dependentes
resultasse

-

de capitais

brasileiro

dos povos

as divergências

não era vista

do triângulo

sentido, ao Brasil

ropéia em sua relação

j7-7 - G1 15/11/57,

tão vantajoso

com à África,

quanto

pensamento

ao

incaTerritó
Mercado

em que na

que cerraria

abrindo

Ainda

libertar-se

evidentemente

0-

polItica.

caminhos

que

para
neste

da tutela
o era para

p.6, "Mercado Ccxm.nn e ExportaçõesLatino-Americanas".

p~

com va~

JK como urna solução

Brasil-Europa-África.

fosse quase

a importâ~

com novos parceiros

pelo governo

a Am~

colonias

parecia

africanos

das metrópoles,

ra urna relação político-econômico-cultural
tagens recIprocas,

do

- , na medida

Desta

direta

das

de que sua associaçao

a busca pela independência

conco~

para

às dos próprios

posição destes vinha acoplada

as portas para a exploração

comércio

Frondizi/A~

por evidenciar

suas crIticas

forma, a libertação

come~

e principal

Sob a hegemonia

da dependência

de

programas

sobre o

a inclusão

o governo

estes temerosos

em fortalecimento

graves

acabaria

para o Brasil.

dos

(Juscelino/Brasil;

Peres Ji~enez/Colombia),

da África

MCE.

77

de investimento
da época

do

do intercâmbio

brasileiro

gentina, Frei/Chile;

cia econômica

a tendência. po~

da efetivação

Latina.

de exportação

rica Latina desenvolvimentista

e lati

em torno da probabilidade

particularmente

e sobre o fluxo

africanos

o financiamento

da América

Com consequências

tra

ilustrar

a tendência

sensivelmente

econômico

de café, principal

similares

a partir

as considerações

que o fluxo de investimentos
cial, o que prejudicaria

dos produtos

a CEPAL procurava

deste

a

:Cemonstrando

Latina.

América

da

euas

44

colonias

de então. A questão

esta tutela atingia

do café ilustrará

diretamente

va ainda mais problemático

o reconhecimento

Brasil.
Café: um amargo problema
Principal produto
as caracteristicas
do da sua posição
problema

no mercado

conferências

entre produtores

Internacional

fé

do Café,

e à criação

com vistas

e homologação

proposta

de discussão

da Conferência

a formulação
tualmente

caracterizam

blemas

especificos:

à discussão

consumidores.

e

as

de qua~

de reuniões

e

se

exterior

do Mercado

do

Ca-

constituiria

num

latino-americanos

Na visão

atendam

cafeeira

Internacional

no plano geral

desta Conferencia

um ciclo de superprodução

os preços

da conjuntura

da Organização

que melhor

à criação

ausen-

em 1957 a Conferência

entre os produtores

o comércio

A convocaçao

da

dos produtores,

convocou-se

se enquadrava

de diretrizes

resultado

através

de seus partidários,

e êXtra-contine,taise principais

a solução ou o

e consumidores.

do Brasil

(OIC). Esta, na opinião

locus privilegiado

as defasagens

pelo

brasileira;Dependeu

que ditasse

para o conjunto

corrigir

o que torna

o café reunia

representava

univoca

forma

desta

78
do Brasil,

em vista esta dubiedade,

Por iniciativa

mundial

internacional

no mercado

do em vez procurava-se

brasileiros,

e algoz da economia

de uma politica

cotas de exportação

bem de que

e acatamento

de exportação

de libertador

do pais. Tendo

cia ou ineficácia

os interesses

muito

do

Itamaraty

de estudos

às circunstâncias

a

"para
que a-

. 79
do Brasll".
viria responder

Comum Europeu

do café no mercado

a dois pro-

e o inicio

internacional

de

que se es-

sa
tenderia

até meados

da década de 60.

Sua realização

e desdobramentos

78 - Entre 1950 e 1960 o café representava3/4 do total das export.açóes
do pais.
Mfl-lAN, P. op. cito p. 80
79 - Brasil.Y-irlÍstério
das RelaçõesExteriores,Relatório (1957),p. 220.
80 - Malan, P. op. cito p. 81

45

expressa~iam

por sua vez a diftculdade

rentes qu~ fictictament~
aqui das tentativas
res) através

apresentavam-se

de atendimento

Um exemplo

parte das potências

deste

coloniai~

através

da qual

tagem de votos

dos agrupamentos

ilustração

interesses

convergentes.

africanos,

europeus

se aumentava

portuguesa

esta emenda resultaria

do

Continental

por

apresentada

a es

em detrimento

ou mesmo

na superação

muito bem diria o Correio
americanos,

ingleses,

tem o capital

Francesa

franceses,

investido

Constitutivo

nas lavouras

Visando
lasse a questão
1958

o chamado

da OIC.

dois diferentes

preços através

do controle

les de autoria

do sub-grupo

de

vo-

81

a Colombia.

Conforme
de café

sao

Estes é que

de-

em matéria

82

conseguir

de um Acordo

e cotas de café,

Grupo de Estudos

foram elaborados

na-

em grupo. A titulo de

portugueses.

logrou

das

em 23 do número

da África".

a con

a assinatura

do

83

a assinatura

dos preços

"Africanos

belgas,

Ao final, a Conferência
Convênio

com relação

da Manhã,

controle

do voto

_

tos da África

Trata-se

desproporcionalmente

euro-africanos

individualmente

concor

(consumido-

por meio

tipo de sobreutilização

foi a emenda

ta Conferencia

ções latino-americanas,

como

dos interesses

do grupo dos produtores

de seus votos.

em harmonizar

Internacional

se reuniria

em

que

junho

sobre o Café. Nesta primeira
proj etos com vistas

das exportações.
latino-americano

regude

reuniao

à estabilização dos

Significativamente,

um de-

e outro do sub-grupo

81 - CM 24/01/58,

P .12, "Emendade Portugal agita a Conferênciado Café"

82 - CM 20/08/58,

p.6, "ConvenioInaceitável".

em

83 - Brasil, Guaternala,
Costa Rica, Cuba, Peru, Honduras,Haiti, El Salvador, Colambia, Equador,Portugal,Venezuela,Nicarágua,México e RepÚblicaDcminicana e, posterionnente(em :iunho)pela Sral1çae Bélgiça, assinaram o Converrio
Constitutivoda OIC - Brasil. r'linisterib
da= RelacoesExteriores, Relatario
(1958)

I

p. 169.
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que se reuniam

p~oduto~es

0$

nha um~ forma de ltmitar
de retencão
>

euro-africanos.

as exportações

sobre a produção

export~vel;

O primeiro

projeto

com base no sistema
o segundo

propu-

de

se baseava

cotas

no regi-

~e de cotas fixas de exportação.
Em bom português,
te: urna tentativa
minuir

dos euro-africanos

ou estancar

exportação

a dos

se baseassem

então quanto maior
do superior

a produtividade
maior

internacional.

canos continuassem
latinos

latino-americanos.

fosse

menos

dos excedentes

e não equilibrá-lo

e consequente

sobre o total

latino-americana

eles teriam

e d~

da produção,
(neste perl~

do café latino-americ~

não correriam

em vez suas fatias

latino-americana

seguin-

suas exportações

No caso de cotas fixas, ainda

super-produção

no mercado

no

Ou seja, caso os limites à

seria a colocação

a produzir

tomarem de quando

traduzia-se

de aumentar

em cotas percentuais

à africana)

no no mercado

esta divergência

que os afri

o risco de verem

do mercado.

Se

de arcar com os

pelo aumento

da oferta

queda do preço mundial,

houvesse
prejuizos

de seu

inclusive

os

café

o do café a

fricano.
Criado o impasse,
Brasi 1, Colombia,

Costa

o grupo latino-americano

Rica, Cuba, Equador,

ti, nonduras,

México,

Nicarágua,

Venezuela

decide,

em 27/09/58,

-

cano de Café, com vigência
Através
tários

reteriam

deste

Panamá,

-

formado pelo

El Salvador,

Guatemala,Ha~

Perú, República

estabelecer

o Convênio

e

Latino-Arneri

até 30/09/59.
Convênio

foi estipulado

parte de seu saldo exportável

40%

Colombia

15%

palses

que os palses

signa-

nas seguintes proporções:

Brasil

Demais

Dominicana

.

5% sobre
300.000

as

primeiras

sacas de 60k

10% sobre a restante

e

47

Vts~ndo
congregasse

a assinatu~a

tanto os latino-americanos

tinentais, 'foram feitas

reuniões

nos e os euro-africanos,
respeito

de um Aco~do

preliminares

separadamente,

das divergencias

correntes

do Amaral

com os palses produtores
governo brasileiro
tino-americanos

de modo

qual

estes

a adotar

extra-con-

entre os latino-americao exerclcio

latino-americanos

escreve

de 1959. A
e

do A~ordo

interesses

euro-a-

Internacio

ao MRE apontando

seja a do relacionamento

de café na África.

pesasse

os produtores

a assinatura

Peixoto

sentido mais amplo da questâo;

de Café que

durante

entre

fricanos que na época obstaculizavam
nal do Café, Ernani

quanto

Internacional

Neste

sentido

para

do Brasil

sugere que o

com o dos exportadores

uma posiçâo

adequada

o

sobre

o

la-

assun-

to.84
Finalmente
00

Café

(com vigência

em 24/09/59

firmou-se

entre 1/10/59

Co~unidade

Francesa

e Estado

Salvador,

Guatemala,

Haiti,

Portugal,

República

Honduras,

enviaram uma Declaraçâo
_
_
85
de sua produçao exportavel.

extra-continentais,
a contento/na

das divergências
o projeto

opiniâo

do adotado o critério
os mercados

de fixaçâo

tradicionais

México,

entre Brasil,

Nicarágua,

iniciais

entre

pretensões

a) a possibilidade
84 - CPDOC/EAP/C~

de aumentar

o Brasil

o volume

Peru,

aprovado

brasileiras.

ano de

e

atendia
Tendo

somente

de reexportaçâo

lucraria

pos-

latino-americanos

de cotas de exportaçâo,

(e com a proibiçâo

1949/58,

Panamá,

El

a reter uma parte

finalmente

dos novos para este) com base em 90% sobre o melhor
de cada pais no decênio

Colombia,

Reino Unido e Belgica

compromet~ndo-se

de Convênio

do Itamarati,as

Internacional

Costa Rica, Cuba, Equador,

e Venezuela.

teriormente

Apesar

a 30/09/60)

ao Camarâo,

Dominicana

o Convênio

si

para

dos mercaexportaçâo

entre outras ooisas:

de suas exportações

para

11. Telegrama de EAP ao MRE 14/01/59.

85 - Brasil.Mi-nistériodas Pelações Exteriores,Relatório, (1959),p. 135-6.

os
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mercados

novos; e b) "a retenção,

os produtores

africanos,

nossos

ainda

maiores

à que se ponha termo à progressiva
_.

mos sofrendo

nos ultlmos
Em setembro

anos

_-esta mesma oportunidade

a que

concorrentes,

perda

dos mercados

se

obrigam

abrindo

caminho

europeus

que vi-

" 86

.

de 1960

~ais um ano e sofreu adesão

que pequena

o referido

Convenio

dos novos Estados

o delegado

foi prorrogado

independentes

brasileiro

foi eleito

por

africanos.
por

aclama-

- para sua presidencia.
çao
Ainda que o governo
boa parte das reivindicações
em particular

87

latino-americanas

estabilizar

ocidentais

em geral e

através

"as cotações

a questão das taxações

dos europeus

que este Convenio

além de haver conseguido

tas de exportação
dos"

afirmasse

a entrada

era constantemente

referida

a

brasileiras

da delimitação

do produto

impostas

atendia

de c~

em nlveis

adequ~

do café nos merca
à ausência

das mes

integrantes

do MCE,

mas com relação ao café proveniente

de territórios

que além de terem isenção

na troca entre países europeus, tinham

também

tarifária

isenção na sua entrada

de discussão
Paris.

de Horácio

Láfer em sua viagem

Nesta oportunidade

governo

brasileiro

para a metrópole.

quanto

Láfer assinalou
aos efeitos,

ção' sofrida no mercado

europeu

em relação

primas

Este tema seria objeto

à Roma, Berna,

Bruxelas

"as sérias preocupações

a longo prazo,

pel05produtos

básicos

e
do

dessa discrimin~
da Ãmérica

Latina

8-8

às matérias

A assinatura
blemas

decorrentes

obtido

alguns avanços,

nismo europeu,

86

africanas"

do Acordo,

portanto,

da comercialização
permaneciam

agravados

do café. Ainda que

os entraves

eventualmente

- sanaria
nao

decorrentes

por prática

todos os pr~
se

do proteci~

semelhante

por parte

Idem, p, 136.

87 - Brasil.Ministériodas Relações Exteriores, "C-estão
... op. cito
11

88

houvesse

Idem, p. 30

D.

41
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ce instituições

financeiras

pio em heados de 1960
aproxi~aGa~ente
colheitas

internac~onais.

quando

o Banco Mundial

de dólares

5.600.000

de ca=é e algodão.

cional o Bras~l t~vera
do externo,

É o que ocorre,

concede

ao Quênia,

exem-

empréstimo

visando

Se se pensa que através

de reter grande parte

um

por

o aumento

do Acordo

de
das

Interna

de seu café fora do merca

como forma de evitar a super oferta

e a consequente

queda

\

de preços,

ente ..
c e+se a má recepção

por sinal resultou.

um

discurso

da noticia

de protesto

por parte

do Brasil, que

por parte do Emba ixado r bra

sileiro em Washingto ... ~·estaoportunidadewalter !l10reira
Salles, afirmou

entre

outras

cria-

coisas, sua perplexidade

da para

fomentar o desenvolvimento

bros, houvesse

decidido

-e-

tros palses

II

as perspectivas

deixar

COffiO

nistas do Banco Mundial.
afirmando:

paises-memconhecide ou

outros.

do, em acreditar numa tomada

de café na fu~érica Latina
que não ignora

das nações do Hemisfério,

mais barato

89 - 01 8/06/60,

norte

Unidos

eram os maiores

acio-

o Estado

de são Paulo

e dos homens

de consciencia

ascendem

tremendo

Num momento
de

a financiar,

de qualidade
inconsciencia

apesar

a pade tu

dos Estados ·Unidos em rela

a dezenas

decide-se

Tanta

um

que insistem,

em que os

excedentes

milhões

de .sacas,

ser a rubiácea-a principal

de café -

em África.

é mais

cerra-

Pior do que isso: e um desafio

ção aos paises irmãos do Continente.

a produção

do governo

"O gesto do Banco Mundial

e à amizade das nações

co Mundial,

os

de desenvolvimento

de lado o envolvimento

A esse respeito

erro a juntar-se a tantos

Washington,

de todos

a um outro pais com pleno

no caso, de vez que os Estados

ria fileiras

que uma instituição

89

Não há
-americano

econômico

"favorecer

mento de que isso prejudicará

ciencia

em constatar

fonte

de

divisas

por intermédio

inferior
(...) chega

e,

do Ban

portanto,
a

parecer

p. 1 "Brasil acusa o Banco Mundial - respeitaráo acordo cafeeiro"

50

90

inadmissIvel".
De forma mais
ria a assinatura

de um Acordo

pelo qual "o governo
niciativas
dutos

o Ministro

entre Brasil

norte-americano

que viessem,

essenciais

cuidadosa,

e Estados

se comprometia

no campo agrIcola,

à estabilidade

Horácio

economica

Láfer,

Unidos,

lembra-

de

1952,

a não estimular

prejudicar

i-

a situação depr~

e social da América

Latina,

91

como o café".

Neste

sentido,

tados Unidos se uniriam
rientação

do Ba~co

expressava

com a América

sua esperança

Latina

com vistas

dependentes

das metrópoles
tares;

africanos

e dos paIses

propriamente,

com a África

atendia

a

àquelas

de apadrinhamento

concretamente

a estas ligados

e afetavam diretamente

sem interesses

a opor-se

0-

undial.

Tudo leva a crer que esta situação
territórios

de que os Es

aos interesses

por vInculos

nações

polltico-mill

que porventura

partilhas-

na área econômico-exportadora.

esta assitência

apenas dourava

a pIlula

dos

África

À

da tutela

colo-

nialista.
No caso de uma divisão
da café de um lado e 9aIses

consumidores

mesa de negociações, seriam maiores
interesses

do Acordo

Prova

Internacional
ser avaliadas

do Café assinado

de suas demandas

em setembro

de o Brasil

de

posslvel

inflacionárias

dro Malan,

esta continuada

90 - ESP, 9/06/60,
91

internas

a partir

de 1959.

queda nas exportações

1959,

de

na
os

através
devem

e não ideal.

retirar

um total de 18 r.í.Lhôe s de sacas de café teve como efeito
pressões

a frente

as possibilidades

da conjuntura

disto foi que a obrigatoriedade

frente

produtores

de forma mais justa. As declara

ao pleno atendimento

no ~ontexto

entre paIses

de outro,

sem dúvida

de ambos serem contemplados

ções do Itamaraty quanto

portanto

verdadeira

do

mercado

o aumento

Conforme
brasileiras

das

afirma Pepoderiam

p. 3, "Atitudeperigosa"

CM 9/06/60, p. 16, "Láfer convoca toda a América Latina a agir com energia con
tra a orientação"
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