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RESUMO
LEAL, Beatriz. A “nova fronteira” ao sul do Rio Grande: as narrativas e imagens
construídas sobre a América Latina nas páginas da Foreign Affairs (1947-1989). 2021. 193 f.
Dissertação (Mestrado em Estudos Estratégicos) — Programa de Pós-Graduação em Estudos
Estratégicos da Defesa e da Segurança, Instituto de Estudos Estratégicos, Universidade
Federal Fluminense, Niterói, 2021.
A cultura corresponde a uma instância de interação onde há não só o diálogo ou o choque
intercultural, mas dinâmicas de subordinação e exploração e, por extensão, de poder. Tal
percepção possibilita avaliar assimetrias de dominação por meio da construção cultural. O
poder de um Estado permanece incompleto, portanto, a menos que o poder cultural e o poder
político confluam e se reforcem mutuamente. Expande-se, então, a análise das relações
internacionais para incluir a representação. A representação é a exibição teatral de poder. No
âmbito da política externa, as representações construídas sobre um ou outro Estado mobilizam
imagens e narrativas, ambas ancoradas em um ideário cultural específico, cujo seu objetivo é
demonstrar poder. Em congruência, o discurso, tal qual uma manifestação cultural, consiste
em uma das principais formas de representação através da qual o poder é projetado. A Guerra
Fria foi, notavelmente, um conflito de proporções globais no qual a cultura desempenhou um
papel central no desenrolar deste acontecimento. Historicamente e geopoliticamente sob os
auspícios do poder e da influência estadunidenses, os projetos políticos do país para a
América Latina acentuaram a defesa da partilha e do estabelecimento de uma cultura comum.
Sendo assim, este trabalho busca analisar as narrativas e imagens construídas sobre as
repúblicas ao sul do Rio Grande, entre 1947 e 1989, no destacado periódico estadunidense
Foreign Affairs. Parte-se da hipótese de que estas representações simbolizam as relações de
poder existentes entre os Estados Unidos e a região latino-americana. Defende-se aqui que as
dinâmicas de dominação entre Estados podem ser aferidas não só na esfera da realpolitik,
através do estudo de índices materiais, mas, também, em estruturas mais subjetivas,
relacionadas à cultura. Neste trabalho, as mesmas encontram-se personificadas na forma das
páginas de uma revista. Para oferecer esta análise, a opção decolonial é adotada como marco
teórico. Assume-se, em especial, três dos principais conceitos cunhados pela lente de análise
decolonial. São eles: colonialidade do poder, colonialidade do saber e colonialidade do ser.
Palavras-chave: América Latina; Estados Unidos; Foreign Affairs; Guerra Fria;
Colonialidade.
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INTRODUÇÃO
O poder constituiu-se, tradicionalmente, como uma categoria central no estudo das
relações internacionais. No tocante à cultura, ainda que representando uma tendência recente,
desde a década de 1970, tem havido um movimento significativo entre os estudiosos das
relações entre Estados para integrar o estudo da cultura à história das relações internacionais.
No jargão da teoria política, “poder” (político, militar e econômico) é a capacidade de obrigar
os demais a fazer o que é, por um, desejado. A cultura, em contraponto, descreve Marimba
Ani (1994, p. 500), demanda o comprometimento das pessoas. Pressupõe-se a convicção de
que um determinado modo de vida é adequado para elas, isto é, o que um indivíduo ou povo
deseja para si e para os outros. Nesse sentido, como exprime Jessica Gienow-Hecht (2016, p.
232), o poder hegemônico de um Estado permanece incompleto, a menos que o poder cultural
e o político convirjam e se reforcem mutuamente.
Nas ciências sociais, “cultura” não é meramente uma questão terminológica, mas
conceitual. Por isso, é importante pontuar que, nesta dissertação, adota-se a definição de
cultura alinhada ao pensamento do filósofo argentino Enrique Dussel. Para sua concepção,
Dussel (2016, p. 51) inspirou-se na transição, ainda que desenvolvimentista, originalmente
articulada por Raúl Prebisch. No âmbito da Comissão Econômica para a América Latina e o
Caribe (CEPAL), o que havia sido considerado como um mundo metropolitano em oposição a
um mundo colonial, passou a ser classificado como “centro” e “periferia”. Com isso, todo um
horizonte categórico proveniente da economia crítica, que exigia a incorporação das classes
sociais como atores intersubjetivos, foi integrado a uma definição de cultura. Essa noção
consolidou-se, principalmente, a partir do final da década de 1960, como fruto do surgimento
das ciências sociais críticas latino-americanas (em especial a teoria da dependência). Mas,
também, com a obra “Totalidade e Infinito” (1961) do filósofo francês Emmanuel Levinas e
os movimentos populares e estudantis de 1968 (no mundo e, notoriamente, em nações
latino-americanas).
Nesse sentido, não se trata de um novo culturalismo. Segundo Dussel (2016, p. 51-52),
falta às abordagens que excluem a cultura de suas análises compreender situações de mudança
de hegemonia dentro de blocos históricos definidos, bem como as formações ideológicas de
várias classes e grupos sociais. Da mesma forma, faltam às abordagens que reduzem-se ao
componente cultural compreender as categorias materiais-políticas da sociedade (em última
instância o Estado). Diferentemente, a concepção de Dussel permite romper com um conceito
substancialista de cultura, não só descobrindo as suas fraturas internas (intra-culturais), como
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as presentes entre elas. Nestes termos, a cultura apresenta-se como uma instância de interação
onde há não só o diálogo ou o choque intercultural, mas, também, dinâmicas de subordinação
e exploração e, por extensão, de poder. Assim, tal percepção possibilita avaliar assimetrias de
dominação global por meio da construção cultural.
Por isso, relata Gienow-Hecht (2016, p. 233), pesquisadores das relações
internacionais expandiram sua análise acerca do poder para incluir a representação. A
representação é a exibição teatral de poder. No âmbito da política externa, as representações
construídas sobre um ou outro Estado mobilizam imagens e narrativas, ambas ancoradas em
um ideário cultural específico, cujo seu objetivo é demonstrar poder. Como em um palco, o
poder tem que ser, além de tangível, acessível e, sobretudo, convincente para existir e se
afirmar continuamente. O poder, em resumo, não abrange somente a capacidade de dizer aos
outros o que fazer através de meios coercitivos materiais e diretos. Há, também, a construção
deste poder como algo a ser ouvido em virtude de sua influência cultural-política, o que
envolve aspectos mais subjetivos da vida social. Por fim, uma pesquisa que se propõe, tal qual
a presente dissertação o faz, a estudar as relações entre Estados atentando para o papel da
cultura, permite perceber o poder tal qual Wade Nobles (1985, p. 107, tradução nossa1) põe
em palavras: “Poder é a capacidade de definir a realidade e fazer com que outras pessoas
respondam à sua definição como se fosse delas”.
Nesse prisma, tratando-se da dinâmica entre Estados e das relações internacionais,
notavelmente a Guerra Fria (GF) foi um conflito de proporções globais no qual a cultura
desempenhou um papel central no desenrolar do evento histórico. Isso, porque, como
descreve Odd Westad (2007, p. 25), a ascensão soviética como potência mundial representou
uma ameaça para os Estados Unidos da América (EUA), pois tal fenômeno significou,
também, o surgimento de uma forma alternativa de Modernidade, a qual a iniciativa
estadunidense vinha combatendo desde 1917. Assim, como demonstra Henrique Pereira
(2005, p. 61-62), devido à eclosão do conflito bipolar, o governo dos EUA passou a
empreender com mais esforço e seriedade a difusão do “American Way of Life”: o estilo de
vida estadunidense. Como explica Ricardo Salvatore (2006, p. 25), teorizações mais recentes
acerca da projeção do poderio estadunidense no sistema internacional interpretaram a
condução de práticas de cunho imperialista pelo país como um projeto cultural.
Com o estabelecimento de uma ordem bipolar — sendo os EUA o líder do núcleo
capitalista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) o prócer do bloco
socialista — as superpotências que encabeçaram o conflito passaram a buscar o alinhamento
1

“Power is the ability to define reality and have other people respond to your definition as if it were their own”.
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dos demais países às suas respectivas esferas de poder. Segundo Thomas McCormick (1995,
p. 46), a Segunda Guerra Mundial trouxe mortes e destruição em massa para a Europa e para a
Ásia. Em contrapartida, nos EUA, reforçaram seu senso de excepcionalismo, seu dever ou
destino de liderar o mundo e sua presunção de que os demais Estados aspiravam seu sistema
político-econômico — e cultural. Com o desfecho da Segunda Guerra, então, o país ingressou
no conflito bipolar confiante de seus ideais capitalistas liberais e democráticos.
Historicamente e geopoliticamente sob os auspícios do poder e da influência
estadunidenses, a fim de articular um bloco capitalista sólido e coeso frente ao “perigo
vermelho”, os projetos políticos dos EUA para a América Latina (AL) acentuaram a defesa da
partilha e do estabelecimento de uma cultura comum. A GF não foi o primeiro momento em
que Washington exerceu seu poder e influência sobre o território latino-americano. Segundo
Greg Grandin (2006, p. 15), a AL desempenhou um papel indispensável na ascensão dos
EUA ao poder global: o único lugar onde o poder estadunidense projetou sua influência por
mais de dois séculos. Nas palavras de Grandin (2016, p. 15-16, tradução nossa2) “[...] a região
[latino-americana] serviu, por muito tempo, como uma oficina do império, o lugar onde os
EUA elaboraram táticas de administração extraterritorial e adquiriram sua concepção de
império como nenhum outro antes dele”. Nesse sentido, por meio de uma alteração nominal
chave, isto é, do tradicional “política externa” para o nome-estratégia “política hemisférica”,
no jargão da diretriz política de Washington em relação à AL, o “hemisfério ocidental”
transformou-se em um sistema flexível de administração extraterritorial, o que permitiu aos
EUA, em especial durante a GF, em nome da luta contra o Comunismo e da promoção do
desenvolvimento, estruturar imagens, discursos e políticas no tocante à região.
Entretanto, o presente trabalho, ainda que possa parecer curioso, propõe um retorno
ainda maior no espaço/tempo para analisar as relações EUA-AL ao longo do confronto
bipolar: a Europa Ocidental dos séculos XVII e XVIII. Como estipula Stewart Brewer (2006,
p. 9-10), a maior parte das nações do continente americano remonta seu desenvolvimento
político, econômico e nacional moderno aos séculos XVI e XVII. Tratando-se de um
relacionamento complexo, se a cronologia das relações EUA-AL inicia-se nos primeiros anos
do século XIX, alguns dos fundamentos vitais da interação entre ambas partes tendem a ser
ignorados. Tais fundações foram lançadas anos antes tanto dos EUA quanto das repúblicas
latino-americanas tornarem-se independentes. Elas foram forjadas enquanto as duas unidades
ainda eram consideradas colônias de impérios europeus.
2

“[...] the region has long served as a workshop of empire, the place where the United States elaborated tactics
of extraterritorial administration and acquired its conception of itself as an empire like no other before it”.
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Sendo assim, considerando a centralidade da cultura no estudo das interações entre
Estados e o vínculo existente com o período da Colonização na análise das relações EUA-AL,
a presente dissertação adota o recorte temporal dos anos da GF — mais precisamente de 1947
a 1989 — e como marco teórico a opção decolonial; a qual é derivada de uma perspectiva
teórica mais ampla, o pós-colonialismo. Assume-se, em especial, três dos principais conceitos
cunhados pela lente de análise decolonial. São eles: colonialidade do poder (QUIJANO,
1992), colonialidade do saber (SANTOS; MENESES; et. al., 2009) e colonialidade do ser
(MALDONADO-TORRES, 2007). Nesse prisma, tais conceitos estruturam respectivamente e
atravessam os três capítulos contidos neste trabalho.
Os estudos pós-coloniais ganharam notoriedade, primeiramente, a partir dos campos
da crítica literária e dos estudos culturais na Inglaterra (sobretudo o trabalho de Stuart Hall) e
nos EUA. De acordo com Larissa Rosevics (2017, p. 188), nas décadas de 1970 e 1980,
através da crítica à Modernidade e da análise da construção representacional, sobretudo
discursiva, do Ocidente e do Oriente, bem como de suas consequências para a construção das
identidades pós-independência, os estudos pós-coloniais centraram-se em entender como o
mundo colonizado é construído a partir do olhar do colonizador, e como o primeiro, também,
constrói-se tendo por base as concepções do último. O pós-colonialismo surgiu, então, a partir
da identificação de uma relação antagônica por definição entre o colonizado e o colonizador.
Posteriormente, Walter Mignolo (2003) denominou isso “diferença colonial”. Para Mignolo
(2003, p. 40), a diferença colonial representa tanto a condição sine qua non da colonialidade
do poder quanto aquilo que legitima a subjugação de determinados povos.
Tratando-se de uma breve história do surgimento e da consolidação dos estudos
pós-coloniais nas ciências sociais ao redor do mundo. Naquilo que é considerado clássico na
literatura pós-colonial encontra-se a intitulada, como aponta Luciana Ballestrin (2013, p. 92),
“tríade francesa”. Franz Fanon e sua obra “Os condenados da terra” (1961); Aimé Césaire
com o livro “Discurso sobre o colonialismo” (1950); e Albert Memmi no trabalho “Retrato do
colonizado precedido de retrato do colonizador” (1947). A estes três clássicos soma-se
“Orientalismo” (1978), de Edward Said. De forma paralela, outro movimento que reforçou o
pós-colonialismo como um movimento epistêmico, intelectual e político constitui-se no sul da
Ásia, na década de 1970: o Grupo de Estudos Subalternos. Com a liderança de Ranajit Guha,
um dissidente do marxismo indiano. O principal objetivo do grupo era analisar criticamente
não só a historiografia colonial da Índia, feita por ocidentais europeus, e a historiografia
eurocêntrica nacionalista indiana, mas, também, a historiografía marxista ortodoxa. Na década
de 1980, os subaltern studies tornaram-se conhecidos fora da Índia, especialmente através dos
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autores Partha Chatterjee, Dipesh Chakrabarty e Gayatri Spivak. Segundo Ballestrin (2013, p.
92-94), estes três últimos formam a “tríade sagrada” do pós-colonialismo. Posteriormente, na
década de 1990, um grupo de intelectuais latino-americanos que vivia nos EUA, inspirados
pelos processos de redemocratização dos países da região latino-americana e pelo debate
pós-colonial que havia chegado às universidades estadunidenses nas décadas anteriores,
decidiram

formar

o

Grupo

Latino-Americano

de

Estudos

Subalternos.

Seu

documento-fundador foi o “Manifesto Inaugural do Grupo Latino-Americano de Estudos
Subalternos” (1993), originalmente publicado na revista Boundary 2, da Universidade Duke.
Em 1998, Santiago Castro-Gómez traduziu o documento para o espanhol. A AL foi, assim,
inserida no debate pós-colonial.
Porém, com o decorrer dos debates e reflexões, vozes internas a este grupo começaram
a questionar alguns elementos dos estudos subalternos e pós-coloniais anteriores. Tendo em
vista a inspiração evidente no grupo sul-asiático, o principal questionamento que surgiu no
exemplar latino-americano foi que as teses acerca do colonialismo de Guha, Spivak, Bhabha,
principalmente na Índia, não poderiam ser simplesmente assumidas pela AL, pois as mesmas
não se traduziam em sua totalidade para o contexto da região. Tratando-se das principais
diferenças entre ambas geografias, ressalta-se: (1) o lócus de enunciação distinto no tocante às
heranças coloniais (no caso da Índia, o Império Britânico e, no caso da AL, os impérios
espanhol e português); (2) o fato de o continente americano ter sido a primeira instância a
sofrer a violência do colonialismo, o que diferenciou os respectivos processo históricos; e (3)
as repúblicas ao sul do Rio Grande possuíam outras relações de colonialidade, tendo em vista
a mais recente projeção do poderio estadunidense no território.
Com isso, devido às divergências teóricas, o Grupo Latino-Americano de Estudos
Subalternos desintegrou-se em 1998, ano em que ocorreram os primeiros encontros entre os
membros que, posteriormente, formariam o Grupo Modernidade/Colonialidade (M/C):
Dussel, Castro-Gómez, Arturo Escobar, Ramón Grosfoguel, Edgardo Lander, Nelson
Maldonado-Torres, Mignolo, Aníbal Quijano, entre outros. Estes autores, agora reunidos no
Grupo M/C, passaram a crer que a crítica subalterna deveria ser, na realidade, uma crítica
(des)colonial — uma crítica do eurocentrismo por parte dos saberes silenciados e periféricos.
Por sugestão de Catherine Walsh, alterou-se o nome de “descolonial” para “decolonial”. Isso
porque, a supressão da letra “s” marcaria a distinção entre o projeto decolonial do Grupo M/C
e a descolonização de territórios da África e da Ásia que havia ocorrido recentemente. Assim,
o Grupo M/C foi constituído no final dos anos 1990 por intelectuais situados em diversas
universidades, defendendo a “opção decolonial” — epistêmica, teórica e política — para
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compreender e atuar em um mundo marcado pela permanência da colonialidade global nos
diferentes níveis da vida pessoal e coletiva (BALLESTRIN, 2013, p. 96-108).
De acordo com Mignolo e Walsh (2018, p. 5), o pensamento decolonial foi
amplamente baseado na percepção dos autores que o desenvolveram de que, durante a GF,
existiram diferentes Américas: uma das Américas, os EUA, no “Primeiro Mundo”, e as
demais (Américas Central e do Sul, Caribe e México) no “Terceiro Mundo”3. Nesse sentido, o
pensamento pós-colonial, e a opção decolonial em específico, observam que, tal qual os
europeus teorizaram sobre “raças primitivas e superiores” nos séculos XVIII e XIX, mais
tarde, concepções estadunidenses baseadas no entendimento de nações “subdesenvolvidas” e
“atrasadas” em oposição a países “avançados” e “modernos” foram produzidas nos séculos
XX e XXI. Este fenômeno, cuja sua manutenção foi garantida no passar do tempo, através da
atualização de termos e salvaguardando suas particularidades temporais e históricas, foi
chamado por Castro-Gómez (2005, p. 81) de “invenção do Outro”. A dinâmica de alteridade
“Eu” versus “Outro” encontra-se, portanto, ancorada na diferença colonial e constrói
narrativas e imagens necessariamente pejorativas e dicotômicas, além de práticas sociais e
políticas marcadas pela desigualdade, exploração e dominação entre indivíduos e populações.
É verdade que a tradição terceiro-mundista pode, por vezes, se encontrar associada à
agenda da esquerda em busca da autonomia, independência e autodeterminação. Além disso,
no âmbito do conflito bipolar, tal perspectiva possibilitou a articulação de iniciativas como a
Conferência de Bandung (Indonésia, 1955), o Movimento dos Países Não-Alinhados
(Conferência de Belgrado, 1960) e a Conferência Tricontinental (Cuba, 1966). Porém, a
compreensão que, de maneira dominante, mais se associou à noção de Terceiro Mundo foi a
teoria ocidental dos três mundos. Relacionando-se, então, também, com o arcabouço
conceitual da Modernidade, fortemente associado ao entendimento euro-estadunidense de
progresso. Dessa maneira, como explica Visentini (2015, p. 7), a introdução da ideia de Sul
Global representou uma estratégia de ressignificar tanto a compreensão quanto as
3
A autoria do nome “Terceiro Mundo” é atribuída ao demógrafo francês Alfred Sauvy. Mencionado pela
primeira vez em 1952, o conceito de Terceiro Mundo surgiu no contexto do conflito bipolar em curso. Sauvy, de
fato, constatou a existência de enormes disparidades política, econômica e social entre as nações existentes, algo
que deixava muitas delas marginalizadas no cenário internacional. Entretanto, segundo Paulo Visentini (2015, p.
7), o demógrafo francês propôs esta ideia de Terceiro Mundo inspirado na proposição do Terceiro Estado (“povo
sem privilégios”) da Revolução Francesa. Isto é, os países membros deste “terceiro mundo” deveriam se unir e
revolucionar a Terra, tal qual fizeram os burgueses e revolucionários na França. Nesse sentido, os intitulados
“Primeiro” (países capitalistas desenvolvidos) e “Segundo” (países socialistas industrializados) Mundos surgiram
de uma interpretação errônea, mais tarde disseminada, em especial pela Europa Ocidental e EUA, a qual não
compreendeu a verdadeira mensagem de Sauvy. A partir desta visão incorreta, então, restou para compor o
Terceiro Mundo os países economicamente menos desenvolvidos e geopoliticamente não-alinhados, abarcando
nações muito distintas, mas que possuíam em comum o fato de terem constituído a periferia colonial ou
semicolonial do mundo (países da América Latina, Ásia e África).
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representações do inferiorizado “Terceiro Mundo”. Segundo Ballestrin (2020, p. 1), o termo
“Sul” associado ao adjetivo “Global” consolidou-se no vocabulário internacional a partir do
final da GF4. As reflexões sobre o Sul Global dedicam-se, assim, muito mais a projetar uma
identidade subalterna, reivindicando um diferente caminho de pertencimento e organização na
sociedade e no sistema internacional. Sob o guarda-chuva teórico decolonial e tendo em vista
a forma como a noção de Terceiro Mundo surgiu, o presente trabalho adotou, então, a
nomenclatura “Sul Global” em substituição. Há momentos nos quais tal alteração não foi
feita. Isso, porque, por vezes, a utilização do termo “Terceiro Mundo” apresentou conteúdo
analítico, considerando o arcabouço teórico-conceitual desta pesquisa. Além disso, no tocante
às traduções, em especial no que se refere ao objeto por esta pesquisa estudado, procurou-se
manter a versão mais fiel possível do texto original destacado. Em tempo, ressalta-se que a
utilização de Terceiro Mundo nesta dissertação deteve, sempre, cunho proposital.
Muitos dos integrantes do Grupo M/C já desenvolviam, desde os anos 1970, linhas de
pensamento próprias. Por exemplo, Dussel e a filosofia da libertação, Quijano e a teoria da
dependência e Immanuel Wallerstein e a teoria do sistema-mundo. A identidade grupal do
M/C acabou herdando essas e outras influências do pensamento crítico latino-americano do
século XX (BALLESTRIN, 2013, p. 91-99). Além disso, o grupo M/C encontrou inspiração
em um amplo número de fontes, desde o Marxismo (sobretudo José Carlos Mariátegui e
Antonio Gramsci); as teorias críticas europeia (Michel Foucault e Jacques Derrida em
especial) e estadunidense; líderes populares e políticos (como W. E. B. Du Bois, Sojourner
Truth, Mahatma Gandhi, Sun Yat-sen e Audre Lorde); o grupo sul-asiático de estudos
subalternos; a abordagem feminista-queer de Glória Anzaldúa e Judith Butler; a perspectiva
teórica afro-centrada; movimentos sociais (por exemplo Sem Terras e Zaptismo), entre muitos
outros. Na realidade, a origem do pensamento decolonial pode ser encontrada em fontes ainda
mais remotas. Considera-se Wama Poma de Ayala, do vice-reinado peruano, e sua obra
“Nueva crónica y buen gobierno” (1616), e Ottobah Cugoano, anteriormente escravizado e
que, em Londres, publicou o trabalho “Thoughts and sentiments on the evil of slavery”
(1978), como os primeiros autores de tratados políticos decoloniais. Como ressalta Ballestrin
(2013, p. 105), Poma e Cugoano não usufruíram do prestígio semelhante que os escritos de
Hobbes, Locke ou Rousseau conquistaram, por exemplo.
4

Anteriormente, “Sul” já havia sido utilizado para descrever realidades marginalizadas em diferentes situações.
Talvez a mais destacada destas tenha sido a ilustração “América Invertida” (1943) do artista uruguaio Joaquín
Torres García. Antes mesmo de desenhar o mapa invertido, García propôs a criação de um movimento artístico
latino-americano autônomo por meio da publicação de seu manifesto, em 1935, “A Escola do Sul”. A América
indígena corresponderia ao ponto de partida desta nova tradição das artes visuais, fundando-se na recuperação do
passado pré-ibérico da região, através da máxima “nosso norte é o sul”.
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Assim, naturalmente, o núcleo deste diagnóstico não é uma constatação original do
Grupo M/C, tampouco o é a crítica à Modernidade. A relevância e a originalidade associada
ao “giro decolonial” — termo cunhado por Maldonado-Torres em 20055 — reside, na
verdade, em caminhar ao lado dos demais movimentos de descobrimento e revalorização das
realidades, saberes, valores e costumes e epistemologias do Sul Global. Nesse prisma, como
descreve Ballestrin (2013, p. 89-99), o Grupo M/C, com cerca de vinte anos de existência,
compartilha noções, raciocínios e conceitos que lhe conferem uma identidade e um
vocabulário próprio, contribuindo para a renovação analítica e utópica das ciências sociais
latino-americanas. Um dos conceitos-chave da opção decolonial é a colonialidade do poder.
Quijano (1992), responsável por cunhar o mesmo, descreve-o como o aspecto colonial
intrínseco ao poder, o qual, portanto, influencia a maneira como a dominação de grupos
centrais sobre parcelas periféricas é estruturada, dentro e fora dos espaços nacionais. Com o
avanço dos trabalhos decoloniais, o conceito de colonialidade foi estendido para outros
âmbitos que não só o do poder. A matriz colonial do poder é uma estrutura complexa de
níveis entrelaçados. Os principais encontram-se na tripla dimensão: poder, saber e ser. No
passar dos anos, uma série de autores desenvolveu o entendimento de colonialidade do saber.
Tal esforço encontra-se sumarizado na obra “Epistemologias do Sul”, organizada por Santos e
Maria Paula Meneses (2009). Maldonado-Torres (2007), por sua vez, é o mais notório
articulador da colonialidade do ser.
Outro aspecto central para os estudos pós-coloniais e decoloniais é o caráter social do
discurso. De acordo com Sérgio Costa (2006, p. 118), foi a partir também do
pós-estruturalismo, e sobretudo dos trabalhos de Derrida e Foucault, que os estudos
pós-coloniais reconheceram o caráter social do discurso. Em congruência, como apontado por
Gienow-Hecht (2016, p. 233), o discurso, tal qual uma manifestação cultural, consiste em
uma das principais formas de representação através da qual o poder é demonstrado. Dessa
forma, para além do tradicional eixo de estudo da diplomacia cultural, o objetivo da presente
dissertação é analisar as narrativas e imagens construídas sobre as repúblicas ao sul do Rio
Grande, entre 1947 e 1989, em um periódico estadunidense: a Foreign Affairs (FA). Tendo em
vista o arcabouço teórico-conceitual aqui apresentado, parte-se da hipótese de que estas
representações simbolizam as relações de poder existentes entre os EUA e a AL. Defende-se
aqui que as dinâmicas de dominação entre Estados podem ser aferidas não só na esfera da
realpolitik, através de índices materiais, mas, também, em estruturas mais subjetivas,
5

Em 2005, Maldonado-Torres organizou um encontro na Universidade de Berkeley, o qual foi denominado
“Mapping Decolonial Turn”. Neste evento, o Grupo M/C dialogou com filósofos e filósofas latino-americanos.
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relacionadas à cultura. Neste trabalho, as mesmas encontram-se personificadas na forma das
páginas de uma revista.
Segundo Judith Tickner (2012, p. 612), a FA corresponde à primeira revista de
relações internacionais dos EUA. Ela recebeu este nome em 1922. Até a atualidade, uma das
mais consagradas do meio mundialmente, no decorrer dos anos publicaram na FA secretários
de Estado e da Defesa, diplomatas, reitores de prestigiosas universidades e diretores de
organizações internacionais. Como apontam Laurence Shoup e William Minter (1997, p. 18),
não há dúvida de que a FA praticamente não foi desafiada como o principal periódico
estadunidense que lida com relações internacionais e política externa, bem como praticamente
o único lido regularmente por tomadores de decisão e empresários, tal qual acadêmicos. Além
disso, a instituição responsável pela sua publicação é o think tank6 Council on Foreign
Relations (CFR), o qual corresponde a uma das partes fundamentais da rede de pessoas e
instituições conhecida como “the establishment”7. O CFR possui ligações com o governo do
país, grandes fundações, meios de comunicação, universidades de elite, entre outros. Após a
Primeira Guerra Mundial, o CFR serviu como conselheiro para formuladores de política
externa. Em especial na GF, o Council desempenhou um papel significativo na mobilização,
no planejamento e na execução da política externa estadunidense.
A FA como revista é, nesta dissertação, compreendida e observada muito se baseando
nas reflexões de Beatriz Sarlo (1999) acerca dos periódicos como produto cultural e, portanto,
mobilizador de discursos, valores e, de maneira mais ampla, ideologias. A possibilidade de
delinear e analisar eventos do seu ponto de vista através das páginas da FA — seja para
fomentar a discussão sobre aspectos específicos ou para chamar a atenção de um público
interessado e possivelmente influente — foi amplamente utilizada por membros do Council,
bem como por muitos políticos estadunidenses e estrangeiros. Isso, porque as revistas, como
produto não só cultural como, também, político, associam-se, de modo geral, à defesa de
ideias e posições vinculadas a um grupo político. Essas publicações, criadas por intelectuais,
mostram-se como um meio eficaz de conquistar a influência almejada, fazendo circular suas
propostas de maneira adensada e com certa rapidez — ainda que em um grupo restrito de
6

O termo think tank corresponde a uma gíria estadunidense. O acrônimo, segundo Diane Stone (2013, p. 63),
significa “pesquisa e desenvolvimento”. Em português, valendo-se de uma tradução literal das palavras, o termo
equivale a algo como “tanque de pensamento”.
7
Segundo Inderjeet Parmar (2004, p. 4), o termo establishment foi cunhado pelo jornalista Henry Fairlie, para se
referir à Grã-Bretanha da década de 1950. Com o passar dos anos, ficou entendido que também existia um
establishment nos EUA. O Council, por sua vez, é constantemente mencionado como a sua expressão de maior
importância. De maneira geral, o establishment é formado por homens que se conhecem e compartilham de uma
origem e condição sócio-econômica semelhantes. Isto é: banqueiros de Wall Street, funcionários do governo,
editores dos jornais mais proeminentes, empresários, grandes filantropos, principais líderes de partidos políticos.
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pessoas. Dessa maneira, Sarlo (1992, p. 9) define que a iniciativa de publicar uma revista
significa “vamos fazer política cultural”. Dentre todas as modalidades de intervenção cultural,
a revista privilegia o público, se configurando como um espaço de alinhamento ou debate. As
revistas representam o elo principal entre o debate ideológico e o discurso.
No período de existência da FA (1922- ), o total de artigos (essasys) publicados pelo
periódico é de 5.097. Pesquisando o termo “Latin America” no campo de busca de seu site,
somam-se 1.184 artigos. Em adição, no período da GF, foram publicados 2.088 artigos na
revista. Por fim, cruzando estes dados, isto é, os artigos compreendidos pelo marco temporal
da presente pesquisa (1947-1989) e a partir da busca por “Latin America”, encontra-se o
número de 644 trabalhos publicados na FA. Todas essas informações foram coletadas em 18
de fevereiro de 2021, no site oficial do periódico: www.foreignaffairs.com.
Como fonte primária e objeto de estudo desta dissertação, os artigos da FA, refinando
a busca acima descrita, foram selecionados para análise considerando mais critérios.
Primeiramente, a partir da leitura de fontes bibliográficas (livros, capítulos de livros, artigos
científicos, teses, etc.) sobre a temática do presente trabalho, é possível perceber que alguns
artigos da FA são mencionados. Seja pela proeminência de seus autores seja pela relevância
de determinado artigo na sua interseção com a política externa estadunidense ao longo do
conflito bipolar. Estes artigos foram escalados. Em segundo lugar, uma vez que a pesquisa
observa o ideário cultural estadunidense acerca da AL, o qual escapa para as páginas da FA,
foram contemplados somente os textos escritos por autores dos EUA. É ressaltado somente
uma exceção. Incluiu-se o trabalho “The Alliance for Progress: Aims, Distortions, Obstacles”
(1963), do ex-presidente colombiano Alberto Lleras Camargo. Tal artigo funciona como uma
espécie de contraponto latino-americano para a presente pesquisa. Isso, porque é algo notório
na literatura sobre o tema que a Aliança para o Progresso (ALPRO) foi uma iniciativa na e
para a história das relações inter-americanas de magnitude considerável. Além disso, a
ALPRO foi pensada como um projeto de ação conjunta EUA-AL, de maneira distinta dos que
a antecederam. Por último, tendo em vista a importância da figura presidencial e o
protagonismo histórico da Colômbia nas discussões que levaram à ALPRO, fez-se necessário
considerar este artigo. Por fim, a presente dissertação propõe-se a estudar as imagens e
narrativas associadas à AL no ideário cultural estadunidense, através do discurso construído
na FA, considerando a região latino-americana como uma unidade de análise. Dessa maneira,
não foram escolhidos artigos do periódico que, no decorrer da GF, abordaram países
latino-americanos em específico. Os artigos selecionados nesse âmbito detém em seu título os
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termos adotados pela revista para designar esse espaço de análise. São eles: “Latin America” e
“Inter-American Community”. Totalizou-se, assim, 18 artigos estudados.
Quadro 1 - Artigos Selecionados
Título
Autor(a)
Data
The Sources of Soviet
X
Julho, 1947
Conduct
On a Certain Impatience
Y
Julho, 1950
with Latin America
Folklore and Fact About
Stacy May
Janeiro, 1955
Underdeveloped Areas
The Future of Democracy in
Frank Tannenbaum
Abril, 1955
Latin America
A Democrat Looks at
John Kennedy
Outubro, 1957
Foreign Policy
A Fresh Look at the
Edward Miller, Jr.
Julho, 1955
Inter-American Community
The Cuban Crisis
Adolf Berle Jr.
Outubro, 1960
The Alliance for Progress:
Alberto Lleras Camargo
Outubro, 1963
Aims, Distortions, Obstacles
Revolution in Latin America
George Cabot Lodge
Janeiro, 1966
What Private Enterprise
David Rockefeller
Abril, 1966
Means to Latin America
Foreign and Human
Covey Oliver
Abril, 1969
Relations with Latin
America
U.S. Aid to Latin America:
George Cabot Lodge
Julho, 1969
Funding Radical Change
Two Hundred Years of
Abraham Lowenthal
Outubro , 1976
American Foreign Policy:
The United States and Latin
America: Ending the
Hegemonic Presumption
The Carter Administration
Richard Fagen
Edição “America and the
and Latin America: Business
World”, 1978
as Usual?
Latin America: Change or
Paul Sigmund
Edição “America and the
Continuity?
World”, 1981
The United States and Latin
William Rogers
Edição “America and the
America
World”, 1984
Threat and Opportunity in
Abraham Lowenthal
Edição “America and the
the Americas
World”, 1985
The U.S. and Latin America:
Margaret Hayes
Edição “America and the
A Lost Decade?
World”, 1988
Fonte: a autora, com dados da FA de 26 de maio de 2019.
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Com isso, o primeiro capítulo deste trabalho foi escrito tendo em vista o conceito de
colonialidade do poder. Tal qual proposto por Brewer (2006), e em simetria com o defendido
pelas perspectivas pós-coloniais e decoloniais, retorna-se à Europa Ocidental dos séculos
XVII e XVIII para estudar as relações EUA-AL. A partir de um substrato ideológico
propriamente europeu, o qual Ani (1994) intitulou “ideologia do progresso”, sugere-se
compreender o substrato ideológico que, mais tarde, foi desenvolvido por Frederick Turner
(1893) nos EUA: a tese da fronteira. A obra turneriana rapidamente ganhou notoriedade no
país, sendo lida, inclusive, fora dos círculos acadêmicos. Em um duplo movimento, a tese de
Turner tornou-se uma referência presente tanto na política externa dos EUA quanto em seu
ideário cultural (WILLIAMS, 1995). No que diz respeito à região latino-americana
especificamente, os trabalhos de Frederick Pike (1992) e Mary Junqueira (2000) oferecem
contribuições-chave para entender de que forma o pensamento de Turner permeou o discurso
e a política dos EUA em relação às repúblicas ao sul do Rio Grande. Considerando suas
particularidades históricas, circunstanciais e temporais, naturalmente ambos os substratos
compartilham diferenças. Mas, também, um grau de semelhança substancial; além de uma
certa percepção de continuidade. No que diz respeito em especial ao conflito bipolar,
instituiu-se nos EUA um terceiro substrato. O mesmo, como demonstra o trabalho de Michael
Latham (2000), apresentou-se como uma espécie de união dos dois substratos anteriores e
ficou conhecido como: teoria da modernização. Por último, tal qual mencionado
anteriormente, a região latino-americana é tratada neste trabalho como uma unidade de
análise. Por isso, em nome do caráter social do discurso e da vinculação cultura-poder, o
primeiro capítulo debruçou-se, ainda, sobre a consolidação do termo “Latin America” no
léxico estadunidense.
Se a colonialidade do poder refere-se à inter-relação entre as formas modernas de
exploração e de dominação, a colonialidade do saber relaciona-se ao papel da epistemologia e
da produção de conhecimento nas reprodução e manutenção dos regimes do pensamento
colonial. Dessa forma, através das reflexões provocadas pelo conceito “colonialidade do
saber”, o segundo capítulo da presente dissertação dedicou-se ao estudo do Council e seu
vínculo com os quatro principais setores do establishment estadunidense: Empresariado,
Estado, Academia e Mídia. Mapeando tais laços, no que diz respeito, em específico, à AL, é
possível identificar de que forma o CFR influenciou, construiu e participou da política externa
dos EUA para a região. Em adição, no tocante às organizações tipo think tank, além de
relativamente recentes existindo sob tal nomenclatura, não há um consenso acerca do que as
mesmas são ou deixam de ser. Os think tanks variam em tamanho, aparato legal, âmbito
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político,

longevidade,

estrutura

organizacional,

padrão

de

pesquisa,

inclinação

político-ideológica e de acordo com o país onde encontra-se sediado. A primeira seção deste
capítulo promoveu, com isso, algumas considerações sobre o tema. Por fim, estudar a
instituição responsável por publicar a FA permite que a relação entre as representações da AL
nos artigos da revista e a política externa conduzida pelos EUA para a região seja melhor
compreendida e analisada.
Por fim, o terceiro e último capítulo deste trabalho destinou-se à análise dos artigos da
FA acima dispostos, à luz da política externa dos EUA voltada para a região latino-americana,
nos anos de 1947 a 1989. Estudar as narrativas e imagens construídas sobre a AL nas páginas
do periódico estadunidense, valendo-se do conceito “colonialidade do ser”, significa
identificar as atribuição de características temperamento-comportamentais a povos,
observá-los de acordo com suas faltas e excessos de caráter dicotômico ou estereotipado e
associar problemas entendidos como “patológicos” e “endêmicos” a determinadas regiões ou
populações inteiras. Tal qual uma das marcas fundamentais da diferença colonial, produzida e
reproduzida pela colonialidade, no avançar dos tempos. Em particular, a colonialidade
associada ao ser. Em suma, por meio do arcabouço teórico-conceitual e da metodologia aqui
apresentados, este capítulo dedica-se a analisar criticamente a fonte primária da presente
pesquisa articulando-a com conceitos e categorias decoloniais.
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PARTE I
COLONIALIDADE DO PODER
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Os ninguéns:
Os filhos de ninguém, os donos de nada.
Que não são, embora sejam.
Que não falam idiomas, falam dialetos.
Que não praticam religiões, praticam superstições.
Que não fazem arte, fazem artesanato.
Que não são seres humanos, são recursos humanos.
Que não têm cultura, têm folclore.
Que não têm cara, têm braços.
Que não têm nome, têm número.
Que não aparecem na história universal.
Eduardo Galeano
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LATINO-AMERICANO: UMA ANÁLISE PENSADA A PARTIR E NA FRONTEIRA
Segundo Quijano (2000, p. 122), a colonização do continente americano levada a cabo
pela Europa estabeleceu um novo padrão de poder, o qual foi, mais tarde, implementado em
escala mundial. Este novo padrão de poder constituiu-se a partir da convergência e da
associação de dois eixos fundamentais: (1) a construção da ideia de raça8 e (2) a organização
da sociedade em torno do capital e do mercado mundial. A codificação das diferenças entre
conquistadores e conquistados na ideia de raça foi assumida pelos colonizadores como o
principal elemento constitutivo, de modo que a população da América, e depois do mundo, foi
assim classificada neste novo padrão de poder. Posteriormente, a partir do estabelecimento de
tal ideia de raça, todas as formas históricas de controle do trabalho, recursos e produtos foram
articuladas em torno do capital e do mercado mundial.
Tratando-se do primeiro eixo fundamental, Quijano (2000, p. 122-123) define que a
ideia de raça, em seu sentido moderno, surgiu na América. Tendo em vista esta hipótese, a
construção da noção de raça teria emergido das diferenças fenotípicas entre conquistadores e
conquistados. A formação de relações sociais com base nessa ideia produziu identidades
sociais historicamente novas na América: índios, negros e mestiços. Ao passo que outras,
como as dos europeus, foram redefinidas. Os termos “espanhol” e “português”, por exemplo,
até então indicavam apenas ascendência geográfica ou país de origem. No entanto, com a
colonização, adquiriram, também, conotações raciais traduzidas em relações de poder. Agora,
tais identidades encontravam-se associadas às correspondentes hierarquias, lugares e papéis
sociais que os constituíam e, consequentemente, ao padrão de controle colonial que se impôs.
Na América, a ideia de raça foi, então, uma forma de legitimar as relações de dominação
impostas pela conquista. A posterior constituição da Europa como uma nova identidade a
partir da América e a expansão do colonialismo europeu por outros continentes levaram à

8

Esta dissertação adota como definição de raça a proposta por Quijano. Isto é, uma categoria imaginada e
imaginária que, através de diferentes características fenotípicas, tidas como supostamente biológicas, posicionou
certos indivíduos em situação natural de inferioridade em relação a outros. Indígenas e negros correspondem aos
grupos sociais que mais sofreram e sofrem os atos perversos deste sistema. Indígenas como os primeiros
indivíduos colonizados, viveram um verdadeiro genocídio de sua população. A sua existência, bem como a de
sua cultura, segue, até os dias atuais, sob ameaça constante. A população negra tendo sido convertida na
principal força de trabalho do sistema colonial, através da escravidão, e, em termos mais contemporâneos, do
racismo propriamente dito — seja ele escancarado ou estrutural. Assim, “raça” revelou-se o instrumento mais
eficaz e duradouro de dominação social universal, pois passou a se inter-relacionar com ele ainda outro
igualmente amplo, mas mais antigo: gênero. A partir de então, o lugar e a realidade da mulher, especialmente o
das mulheres negras, é, também, estereotipado, marginalizado e constantemente violentado (2000, p. 122).
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elaboração da perspectiva eurocêntrica e, com isso, à elaboração teórica da ideia de raça como
a naturalização daquelas relações coloniais de dominação entre europeus e não-europeus.
Sobre o segundo eixo fundamental, capital e mercado mundial, no processo de
constituição histórica da América, todas as formas de controle e exploração do trabalho — e,
por extensão, de controle e exploração da produção, apropriação e distribuição dos produtos
— articularam-se em torno da relação capital–mercado mundial (QUIJANO, 2000, p. 123).
Escravidão, servidão, produção mercantil, reciprocidade e salários foram estabelecido. Essas
formas de controle do trabalho eram histórica e sociologicamente novas. Isso porque, as
grandes navegações europeias, bem como a invasão, conquista e colonização que delas
advieram, buscaram uma nova dinâmica econômica deliberadamente pensada e estabelecida
para produzir bens a serem comercializados mundialmente. A Europa consolidou-se, assim,
como a sede do controle das rotas Atlânticas, as quais converteram-se nas diretivas do
mercado global, o que garantiu a sua superioridade econômica no sistema internacional. Além
disso, estas dinâmicas não só existiam no mesmo espaço/tempo, mas todas e cada uma delas
articulavam-se ao capital e ao seu mercado e, por isso, umas às outras. As mesmas
configuraram, então, um novo padrão de controle global do trabalho, do qual dependiam
conjunta e individualmente, de maneira histórica e estrutural. E, na medida em que se
constituíram em torno e em função do capital, seu caráter geral instituiu-se, também, como
um caráter capitalista, o qual se tornou a estrutura determinante das relações de produção.
Nesse sentido, a associação estrutural entre raça e capital/mercado mundial proposta
por Quijano (2000, p. 124-133), os quais reforçam-se mutuamente, permitiu que, neste novo
padrão de poder, cada forma de trabalho (e de controle do trabalho) fosse vinculada a uma
raça particular, transformando o controle do trabalho, também, no controle de um grupo
específico de pessoas subalternizadas. Um ideário cultural dicotômico foi construído acerca
das relações entre a Europa e a não-Europa, onde a primeira foi concebida como naturalmente
superior. Simultaneamente, estabeleceu-se uma relação de dominação direta, política, social e
econômica dos europeus sobre os conquistados de outros territórios. Essa dominação foi o
Colonialismo. O colonialismo “clássico”, ou formalmente institucionalizado, encontrou seu
fim nos processos de independência das ex-colônias da Europa na América, Ásia e África e na
dissolução dos impérios europeus como as antigas metrópoles coloniais. No entanto, como
argumenta Quijano (1992, p. 12-14), o caráter colonial não deixou de fazer parte do
arcabouço do poder, influenciando as relações globais entre Estados. A europeização cultural
tornou-se uma aspiração. Como afirma Walter Mignolo (2003, p. 30), o mesmo não só
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corresponde a um dos lados necessários e a uma parte indissociável da Modernidade, como se
tornou um dos elementos constitutivos e específicos do sistema mundial capitalista.
Uma vez que o colonialismo como uma ordem política formal foi destituído, o caráter
colonial associado ao exercício do poder passa a ser reconhecido como colonialidade. Isto é, a
esta permanência do caráter colonial nas dinâmicas de poder mesmo após o fim da
Colonização, Quijano (1992, p. 19-20) atribui o conceito colonialidade do poder. Obviamente,
tal conceito não esgota as condições, nem representa todas as formas de exploração e
dominação existentes na sociedade. Mas não deixou de ser, há 500 anos, seu principal
arcabouço. As relações de períodos anteriores provavelmente não produziram as mesmas
consequências e, sobretudo, não foram a pedra angular de nenhum padrão de poder global
(QUIJANO, 1992, p. 14). Para Ramón Grosfoguel (2008, p. 127), ainda, essa continuidade da
dominação em termos coloniais seguiu sendo perpetrada através das chamadas “situações
coloniais”: opressão/exploração cultural, política, racial, étnica, sexual e econômica de grupos
socialmente subalternizados por grupos socialmente dominantes, com ou sem a existência de
administrações coloniais. As mesmas seguem a permitir, com isso, a manutenção do
fenômeno chamado “invenção do Outro” (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 81).
Nesse prisma, pode parecer curioso começar uma discussão sobre as relações entre os
EUA e a AL na Europa Ocidental dos séculos XVII e XVIII. No entanto, a maior parte das
nações do continente americano remonta seu desenvolvimento político, econômico e nacional
moderno aos séculos XVI e XVII. Como estipula Brewer (2006, p. 9-10), parte da literatura
que aborda as relações entre os EUA e a AL começa na Doutrina Monroe (1823), na Guerra
do México (1846) ou em algum outro episódio do início do século XIX. Porém, tratando-se
de uma relação complexa, se a cronologia das relações EUA-AL inicia-se nos primeiros anos
do século XIX, alguns dos fundamentos vitais da interação entre ambas partes podem ser
ignorados. Tais fundações foram lançadas anos antes tanto dos EUA quanto das repúblicas
latino-americanas tornarem-se independentes. As mesmas foram forjadas enquanto as duas
unidades ainda eram consideradas colônias de impérios europeus.
Além das demais diferenças nos processos de colonização dos EUA e da AL, tendo
em vista as diferentes metrópoles que conquistaram e se apropriaram de tais espaços, Brewer
(2006, p. 12) ressalta que a Revolução Americana (1776) resultou dos conceitos do
liberalismo, nascidos do novo pensamento iluminista e do raciocínio empírico da Europa do
século XVIII, especialmente no tocante à Inglaterra e à França. Em contraponto, enquanto a
Europa passava por mudanças radicais de pensamento e comportamento, as colônias
espanholas e portuguesas na AL continuaram a existir da mesma forma que viveram nos 300
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anos anteriores9. Em concordância, Westad (2007, p. 11-12) afirma que os EUA haviam sido o
primeiro país instituído tendo como base os princípios do Iluminismo. O pensamento
iluminista, por sua vez, teve, como método científico, o racionalismo e, como princípio
político, o liberalismo. Desse modo, Westad (2007) descreve que a “ação racional” que
sustentou a consolidação do novo Estado estadunidense foi, justamente, os fundamentos
trazidos pelo conceito de Quijano (1992): (1) raça e (2) mercado.
No tocante ao primeiro eixo, Paul Kramer (2017, p. 245-246) define os EUA como um
império capitalista baseado na escravidão, no deslocamento e na eliminação dos povos nativos
e em um ideário cultural ancorado nas raízes e no destino anglo-saxões. Nesse prisma, Westad
(2007, p. 12-15) afirma que a questão do controle daqueles que ainda não eram dignos dos
níveis de liberdade concedidos aos estadunidenses brancos foi central. Ainda que, pelo menos
no século XIX, a escravidão fosse cada vez mais insustentável para a maioria dos
estadunidenses, após a era da reconstrução, a população negra do país foi legalmente privada
de seus direitos até o final do século XX. Matthew Jacobson (2001) demonstra, com isso, que
foi através da consolidação de um império internamente, por meio da destruição dos povos
nativos e da instituição da escravidão, que grande parte da ideologia estadunidense de política
externa tomou forma. Nesse sentido, segundo Westad (2007, p. 21), este cenário pautou a
forma dos EUA de lidar com povos que, aos olhos do país, possuíam baixos níveis de
“racionalidade” tanto dentro quanto fora de seu território. “Controle” tornou-se o método
preferido para estender os objetivos estadunidenses para além de sua unidade nacional. Bem
como o tipo de liberdade que o país buscou representar no século XX.
No tocante ao segundo eixo, a troca de produtos e serviços com base em seu valor em
dinheiro, livre de clientelismo ou necessidade, personalizou o mercado estadunidense. No
final do século XIX, à medida que os EUA industrializaram-se, o mercado capitalista
tornou-se uma realidade para a maior parte do país, e a participação nesta troca, de uma forma
ou de outra, tornou-se um símbolo de pertencimento ao Estado norte-americano. E, na virada
do século XIX, quando as exportações estadunidenses cresceram, a fé no mercado
transformou-se em uma crença egoísta em mercados internacionais abertos. Embora essa
9

Por exemplo, segundo Brewer (2006, p. 12-13), o rei do Império Espanhol, Carlos III (1716-1788), estava
ciente das reflexões que varreram a Europa durante o Iluminismo. No entanto, o mesmo garantiu que a Espanha
permanecesse firmemente católica e conservadora tanto política quanto economicamente. Um dos métodos
implementados pela coroa espanhola e pela Igreja Católica para controlar o pensamento e a ação em todo o
território espanhol foi um índice de livros proibidos. Pessoas flagradas lendo itens do mesmo eram entregues à
Inquisição para interrogatório, tortura e assassinato. Ao longo de um período de décadas, entre meados do século
XVIII e a virada do século XIX, a literatura proibida cruzou o Oceano Atlântico, da Europa ao continente
americano. Também como resultado disso, alguns latino-americanos começaram a questionar a tradição política
e a autoridade religiosa em seus territórios, influenciando seus processos de independência.
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convicção nem sempre tenha sido aplicada ao acesso estrangeiro aos mercados dos EUA, o
livre-mercado tornou-se parte da ideologia da política externa do país: como uma ideia, uma
extensão lógica das virtudes do capitalismo e da liberdade individual (WESTAD, 2007, p. 12).
No final do século XIX, os EUA começaram a conquistar proeminência internacional.
Os sucessos da industrialização do país e o reordenamento da sociedade segundo as linhas do
capitalismo após a Guerra Civil (1861-1865) aumentaram a confiança da elite nacional na
relevância internacional da mensagem estadunidense. O país passou a levar as campanhas de
controle e melhoria sociais para o exterior. Em conjunto, a expansão comercial dos EUA
levou à esperança de novos mercados estrangeiros — ou pelo menos ao medo de que tais
mercados, caso existissem, pudessem se tornar domínio de terceiros. No século XX, a
expansão sem precedentes do poder e influência internacionais estadunidenses após a vitória
Aliada na Segunda Guerra, bem como o início quase imediato da GF, somente intensificou o
argumento cada vez mais forte apresentado pelos EUA de que o país tinha o dever de
promover a liberdade e a democracia em territórios fora de suas fronteiras nacionais
(WESTAD, 2007, p. 12-15). Como menciona Kramer (2016, p. 261), a guerra provou ser um
espaço no qual a divisão racializada é forjada, expressa e contestada. Em contextos de guerra,
as distinções existentes de amigo e inimigo são apreendidas e aprofundadas, mas também
desenraizadas e transformadas. À medida que ocorrem os conflitos, as partes envolvidas
reformulam suas noções de self, comunidade, Estado e oponente, frente às exigências do
combate e da geopolítica nos quais encontram-se inseridos.
Tratando-se do conflito bipolar, então, consolidou-se o entendimento de Terceiro
Mundo. Para Michael Hunt (2009, p. 162), durante a GF, a preocupação com o Terceiro
Mundo como uma zona de conflito repousava sobre um sólido alicerce do pensamento
estadunidense sobre raça. A ideia “Terceiro Mundo” como uma entidade única foi sustentada
pela convicção dos EUA de que os países que compunham este grupo eram atrasados e
detinham características físicas, culturais e psíquicas inferiores. A África negra ocupava o
degrau mais baixo — assim como a população negra estadunidense o ocupava no território
nacional. Mais acima, estavam asiáticos e latinos, ainda exóticos e difíceis de classificar,
tendo em vista as diversas características que lhes eram atribuídas. Além disso, frente à nova
ordem bipolar — e, nos anos seguintes, devido à completa descolonização afro-asiática e,
portanto, à emergência de novos mercados —, os países do Sul Global pareceram, aos olhos
estadunidenses, ótimos espaços para escoar a sua produção, bem como produtores de recursos
naturais importantes e estratégicos para o poder hegemônico projetado por Washington. Nas
palavras de Perry Anderson (2013, p. 69) “Lá, se as eleições não eram à prova de atentados
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contra a propriedade privada, eram dispensáveis. O Mundo Livre era compatível com a
ditadura: a liberdade que o definia não era a liberdade dos cidadãos, mas a do capital — o
denominador comum de suas regiões ricas e pobres, independentes e coloniais, temperadas e
tropicais”. Sendo assim, a mudança no vocabulário não alterou as dinâmicas de poder. Tal
qual demonstra a colonialidade do poder, tal mudança simplesmente tornou estrategicamente
possível a negação de quaisquer vínculos com uma visão de mundo supostamente superada.
Mobilizou-se, mais uma vez, os eixos destacados pelo mesmo conceito: raça e mercado.
No que se refere, em específico, à AL, Grandin (2006, p. 15-17) afirma que a região
latino-americana desempenhou um papel indispensável na ascensão dos EUA ao poder global:
o único lugar onde o poder estadunidense projetou sua influência por mais de dois séculos.
Por meio de uma alteração nominal chave — isto é, do tradicional “política externa” para o
nome-estratégia “política hemisférica” — o Hemisfério Ocidental transformou-se em um
sistema flexível de administração extraterritorial. No jargão da política externa de Washington
em relação à AL, o mesmo permitiu aos EUA influenciar e, por vezes, estruturar as relações
políticas e econômicas dos Estados ao sul do Rio Grande, ainda que livres do fardo do
colonialismo formal. Nesse prisma, mostra-se relevante compreender, em primeiro lugar,
precisamente o que os EUA mobilizam em seu ideário cultural quando se fala em América
Latina. Ou melhor, Latin America. Para tal fim, é necessário considerar a história dos prévios
conceitos que a possibilitaram. São eles: América Latina (formulado no espanhol, francês e
português) e, em primeiro lugar, a ideia de América.
1.1 O TERMO LATIN AMERICA E SEUS VÍNCULOS COM O IMPERIALISMO
Os substantivos próprios destinados a nomear a região latino-americana não
correspondem, somente, a uma designação geográfica. Qualifica-se, então, como um
termo-conceito. Um termo em disputa. O qual, por isso, detém implicações políticas. Seja
reproduzindo as dinâmicas do poder dominante em vigor ou pressupondo-se como um ato de
resistência, “América Latina”, em diferentes idiomas, não corresponde a uma designação
consensual. Como lembra Hugo Achúgar (1998, p. 211) há, no mínimo, mais de um século,
“América Latina” permanece como uma categoria do conhecimento que tanto a revisão
quanto a crítica a este conceito têm sido constantes. Como uma consciência —
latino-americana, por definição — que articula unidades nacionais diversas, de modo que este
“grande país” hospeda múltiplos “pequenos países”, a construção do conceito “América
Latina” apresenta uma longa e dinâmica história, a qual encontra-se descrita a seguir.
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1.1.1 América: a primeira identidade geo-cultural da Modernidade
A extensa faixa territorial conquistada pelos europeus foi intitulada, inicialmente, de
Índias e, mais tarde, de Novo Mundo. A denominação “América” nasceu, somente, nos anos
iniciais do século XVI, com a publicação do trabalho “Introdução à Cosmografia”, em 1507,
pelo geógrafo alemão Martin Waldseemüller (FARRET; PINTO, 2011, p. 33). Como afirma
Valdir dos Santos Junior (2013, p. 210), ao se referir ao Novo Mundo como América, em sua
obra, Waldseemüller teceu uma clara homenagem a Américo Vespúcio: navegador italiano
que, a serviço dos Reinos Espanha e Portugal, viajou pelo, então, “Novo Mundo”, se
consagrando como o primeiro a demonstrar que o Brasil e as “Ilhas Ocidentais” (isto é, as
ilhas Antilhas e Bahamas, no Caribe) não eram regiões periféricas do leste da Ásia — como,
anteriormente, havia pensado Colombo —, mas massas de terra totalmente separadas e, até
aquele momento, desconhecidas pelo “Velho Mundo”.
Quijano (2000, p. 133) define, assim, que a primeira identidade geo-cultural da
Modernidade foi a América. A Europa foi a segunda, construída a partir da América. Em
concordância, Enrique Dussel (2016, p. 59) afirma que, no Ocidente, a Modernidade, que
começa com a invasão da América pelos espanhóis, é a “abertura” geopolítica da Europa para
o Atlântico; é a implantação do controle capitalista europeu do mundo no sentido estrito
(pelos oceanos e não mais pelas caravanas continentais lentas e arriscadas); e é, ainda, a
“invenção” do sistema colonial, que, por quase 300 anos, irá inclinar o equilíbrio econômico e
político em favor da Europa. Nesse prisma, a Modernidade não é contemporânea à hegemonia
global da Europa, a Europa moderna torna-se “centro” no que diz respeito às demais culturas
depois de se constituir como “moderna”. Sem o ouro, a prata e as especiarias da América, a
Europa não se elegeria com tamanha proeminência.
Como relembra Rafael Farret e Simone Pinto (2011, p. 35), essa dualidade entre
civilizados e não-civilizados, entre europeus e não-europeus advém, de modo direto, da
classificação racial que as populações de origem europeia implantaram no continente
americano, associando-as a determinadas formas de cultura e a costumes específicos. De
acordo com Santos Junior (2013, p. 215) essa realidade representa o que o autor chamou de
racialização das categorias: uma tendência comum à época no Ocidente, a qual concebia a
história do mundo a partir da existência de grandes embates entre “civilizações” ou “raças”.
As principais eram as rivais “latina” e “anglo-saxônica”. Pode-se considerar o conceito de
América Latina, portanto, indissociável do conceito de raça.
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1.1.2 América Latina como um espaço de disputa(s): dominação e resistência
No campo da História das Ideias, o historiador estadunidense John Phelan (1968), o
filósofo uruguaio Arturo Ardao (1980) e o escritor chileno Miguel Rojas-Mix (1991)
correspondem às principais referências responsáveis por abordar o surgimento e a construção,
com o passar do tempo, do conceito de América Latina.
Em seu artigo “Pan-Latinism, French Intervention in Mexico (1861-1867) and the
Genesis of the Idea of Latin America”, Phelan (1968) atribuiu a primeira menção a uma ideia
de América Latina ao político e economista francês Michel Chevalier, em 1836, na introdução
de sua obra “Lettres sur l'Amérique du Nord”. Segundo Santos Junior (2013, p. 213),
Chevalier acreditava que a história universal dava-se através do embate entre “civilizações”
ou “raças” distintas. Nesse sentido, ao transpor a disputa entre “latinos católicos” e
“anglo-saxões protestantes” característica do solo europeu, de maneira inédita, para a
América, Chevalier defendeu que a França — em sua visão, a mais poderosa das nações
latinas — deveria liderar suas “irmãs” europeias e americanas na luta contra os países de
origem anglo-saxônica. Tendo em vista este raciocínio, a ideia de América Latina teria
emergido, então, no contexto do pan-latinismo10. Já uma menção precisa do termo, segundo
Phelan (1968), teria ocorrido na época dos preparativos para a invasão francesa do território
mexicano, com a veiculação, em 1861, do artigo “Situation de la latinité”. O texto foi escrito
por Maurice Tisserand e publicado na Revue des Races Latines, em Paris. Rapidamente, o
termo foi apropriado por outros intelectuais franceses e por alguns hispano-americanos que
residiam na Europa (FARRET; PINTO, 2011, p. 36). Na obra de Phelan, portanto, a
consolidação do conceito de América Latina configura-se como uma espécie de justificativa
para o expansionismo promovido durante anos pelo imperador francês Napoleão III.
Como descreve Héctor Bruit (2000, p. 4-5), essa noção de América Latina associada à
ideia do pan-latinismo — e, por extensão, ao expansionismo francês de Napoleão III —
esteve amplamente apoiada na concepção de latinidade. Essa, por sua vez, vinculava-se à
Monarquia

e

ao

conservadorismo,

fundamentando-se

em valores

anti-liberais e

anti-republicanos. A ideia de latinidade era europeia em essência, oriunda da Roma Antiga e
estreitamente ligada à Igreja Católica e ao autoritarismo monárquico. No entanto, se a França
10

Esta concepção objetivava subjugar as nações hispano-americanas ao poderio francês, ao mesmo tempo em
que visava diminuir a área de atuação da política expansionista estadunidense em curso naquele período. A
ideologia pan-latina não representava um nacionalismo propriamente dito, mas um projeto imperialista. Seu
ponto central correspondia à aproximação cultural entre a França e as nascentes repúblicas de língua espanhola, a
partir de uma união intercontinental da “raça” latina. Um dos principais ideólogos do pan-latinismo, Chevalier já
pensava na existência de uma América latina com “l” minúsculo. Todavia, foi no governo de Napoleão III — ou
Segundo Império (1852-1870) —, que essa noção ganhou sua maior força.
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utilizou a noção de latinidade para justificar os seus interesses expansionistas na América, a
influência francesa no território foi relativa. Embora muitos intelectuais do continente
americano tenham se voltado para as letras francesas no século XIX, houve, também, uma
forte influência germânica; sobretudo britânica e alemã. Nesse prisma, no que diz respeito aos
dois autores restantes — ambos latino-americanos — tanto Ardao quanto Rojas-Mix teceram
duras críticas ao trabalho de Phelan por tributar a criação do termo “América Latina” aos
europeus. Ambos demonstraram que o mérito pela concepção do mesmo pertence, na
realidade, a autores hispano-americanos.
O discurso acerca da composição de uma unidade hispano-americana surgiu,
primeiramente, durante os processos de independência das ex-colônias espanholas, elaborado,
essencialmente, por Simón Bolívar. Como discorre Farret e Pinto (2011, p. 33-34), embora
Bolívar tenha empregado o termo “América” na Conferência do Panamá de 1826, nos anos
seguintes, a ideia que representava, na realidade, a construção de uma América Hispânica
(Hispanoamérica, em espanhol) tornou-se a ideia predominante. No entanto, na segunda
metade do século XIX e no início do século XX, essas propostas ganharam novas roupagens,
sobretudo para fazer frente ao perigo do expansionismo estadunidense, e, em certa medida,
das principais potências europeias, tendo em vista o contexto geral da “Era dos Impérios”
(SANTOS JUNIOR., 2013, p. 215).
No século XIX, os EUA consolidaram-se como uma potência regional. Em 1823, com
a criação da Doutrina Monroe, sob a máxima “A América para os americanos”, as ambições
imperialistas do país em relação às demais nações do continente tornaram-se evidentes. Em
teoria, a iniciativa tratava-se de uma advertência às nações europeias, para que as mesmas não
tentassem reativar o domínio colonial sobre a América, comprometendo-se a garantir a
independência e a integridade dos demais Estados americanos. Na prática, a Doutrina Monroe
passou a ser empregada, ainda no século XIX, como justificativa para o intervencionismo
estadunidense na AL. Nesse período os EUA: anexaram metade do território mexicano
(aproximadamente 2,4 milhões de quilômetros quadrados) após vencerem a Guerra
(1846-1848) contra o seu vizinho do Sul11; patrocinaram a invasão da Nicarágua na qual
William Walker, um advogado estadunidense, tornou-se o presidente da nação nicaraguense a
partir de 1855; demonstraram intenções notórias, em conjunto com a Inglaterra, de construir
11

A Guerra do México fornece um antecedente relevante para entender a AL como uma “nova fronteira” para os
EUA. Durante esse conflito, a ideia de “superioridade da raça anglo-saxônica” fortaleceu-se no país. Junqueira
(2015, p. 149-150) assinala que essa percepção foi utilizada não só para justificar o confronto e legitimar a
anexação dos territórios mexicanos, mas, também, para defender a nítida separação entre as duas “raças”
existentes no território do embate. Posteriormente então, como aponta Williams (1999, p. 388), as dinâmicas da
fronteira entre os EUA e o México foram envolvidas pela noção de “imperialismo moral” de Woodrow Wilson.
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um canal na América Central que ligasse os oceanos Atlântico e Pacífico (Canal do Panamá);
e, em 1898, ganharam a guerra contra a Espanha, conquistando Porto Rico e as Filipinas, além
de transformar Cuba em uma espécie de protetorado12. A Doutrina Monroe caracterizava,
então, os EUA como os guardiões dos “interesses americanos”, os quais representavam, na
realidade, não os interesses do continente, mas os próprios interesses estadunidenses. A
Doutrina Monroe reuniu um conjunto de percepções presentes no ideário cultural
estadunidense que enxergava as nações ao sul do Rio Grande como “entregues a si mesmos”
e, por isso, incapazes de defender sua autonomia da ameaça “recolonizadora” da Europa
(SANTOS JUNIOR, 2013, p. 215).
Assim como Ardao em sua obra “Génesis de la idea y el nombre de América Latina”,
lançada doze anos depois do trabalho de Phelan, Feres Jr. (2004, p. 53) define que o conceito
de América Latina foi primeiramente formulado pelo jornalista, poeta, crítico e escritor
colombiano José Maria Torres de Caicedo. O registro zero encontra-se no seu poema “Las
Dos Americas”, o qual Ardao (1980) apelidou de “certificado de batismo” e fora publicado
em 1856. Alarmado com o expansionismo estadunidense, a filiação latina proposta por
Caicedo teria sido pensada como forma de se contrapor ao imperialismo das nações
anglo-saxônicas (SANTOS JUNIOR, 2013, p. 213). De acordo com Feres Jr. (2004, p. 54),
Caicedo defendia a formação de uma confederação de repúblicas latino-americanas para
resistir à agressão vinda do Norte. A base dessa união seria a herança latina comum dos povos
desses países, a qual, para o Caicedo, incluía a língua espanhola, o catolicismo, o
republicanismo e a rejeição ao sistema escravocrata. O Brasil monárquico e lusófono
certamente não fazia parte dessa noção de América Latina. Caicedo reconhecia as virtudes do
sistema republicano e da democracia estadunidenses, não rejeitando completamente o
representado pelo país.
Por último, em sua obra “Los cien nombres de América”, Rojas-Mix (1991), ao
contrário de Ardao, conferiu a primeira elaboração de América Latina não a Caicedo, mas ao
ensaísta, filósofo e político Francisco Bilbao. Natural do Chile, Bilbao morou em Paris entre
1855 e 1857 e, de acordo com Rojas-Mix (1991), em 22 de junho de 1856 — ou seja, três
meses antes de Caicedo —, Bilbao teria cunhado o termo “América Latina” durante uma
conferência na cidade parisiense. O discurso, sob o título “Iniciativa da América: Ideia de um
congresso das Repúblicas”, expôs as reflexões de Bilbao sobre “raça” e a unidade
12
Por meio da Guerra Hispano-Americana, os EUA ajudaram Cuba a se tornar independente da Espanha. Em
troca, inseriu-se, na Carta Constitucional de Cuba, um dispositivo legal que autorizava os EUA a intervir naquele
país a qualquer momento em que interesses recíprocos de ambos os países fossem ameaçados. Tal dispositivo
legal ficou conhecido como “Emenda Platt”. Cuba foi um protetorado estadunidense até 1933.
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latino-americana, bem como foi, depois, publicado em um panfleto de 32 páginas (SOUZA,
2011, p. 32). Bilbao pregava, assim como Caicedo, a união dos povos das repúblicas de
origem espanhola como uma forma de resistir ao imperialismo estadunidense. Como lembra
Farret e Pinto (2011, p. 37-38), contudo, Ardao não desconhecia ou ignorou a existência de
Bilbao em seu escrito. Ardao (1980) somente não o descreveu como o criador do termo
“América Latina” pois, segundo o autor, Bilbao ainda estava utilizando o termo “latina” em
seu trabalho como um adjetivo, e não um substantivo. Em adição, a denominação utilizada
por Bilbao para se referir à região no restante do seu texto foi “América do Sul”. Por fim,
após sua decepção com a invasão francesa do México no início dos anos 1860, Bilbao
rapidamente abandonou a denominação logo depois de enunciá-la. Caicedo, em contrapartida,
foi um de seus maiores defensores até o fim da vida, rendendo-lhe um maior reconhecimento
na historiografia sobre o tema.
Há de se mencionar, ainda, autores que defendiam uma união latino-americana para
fazer frente ao imperialismo estadunidense de maneira direta, e ao advindo da Europa de
forma mais geral, porém negavam o título “América Latina” por variados motivos. Bruit
(2000, p. 6) cita o exemplo de José Martí Pérez. Político, jornalista e filósofo cubano, Martí
acreditava que a unidade da identidade latino-americana encontrava-se na sua origem
indígena, a princípio, e, em um segundo momento, na mestiçagem. Em seu texto “Nuestra
América”, publicado no ano de 1891, Martí defendeu que a independência de Cuba sobretudo,
e das demais nações latino-americanas, eram necessárias para que a América pudesse se
reconectar com seu passado e, a partir disso, constituir suas próprias raízes. Essas raízes, por
sua vez, fundamentar-se-iam no respeito e na valorização da cultura indígena, negra e
mestiça. Como contraposição, Martí adota, então, a nomenclatura “Ibero-América”.
Outros nomes como Juan Oddone, historiador uruguaio, e Víctor Raúl Haya de la
Torre, um dos principais líderes políticos do Peru e fundador da Aliança Popular
Revolucionária Americana (APRA), preferiram a terminologia Indo-América (Indoamérica,
em espanhol). Em seu livro “¿A donde va Indoamérica?”, Torre (1928) propõe uma titulação
inédita não só para reivindicar o direito indígena, mas como finalidade ideológica de iniciar
um movimento político de alcance continental. Para Torre (1928), o nome “Indo-América”
designava a “nova América”, a América revolucionária, a América do século XX. Em
oposição, a “Ibero-América” de Martí correspondia à América colonial, e a “América Latina”
de tantos outros autores hispano-americano restringia-se à América republicana do século
XIX. Como ressalta Bruit (2000, p. 9), essas nomenclaturas não vingaram. As principais
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razões foram: o preconceito contra os indígenas e negros e, a já mais pulverizada, penetração
da ideia de “América Latina” na consciência dos hispano-americanos.
1.1.2.1 Brasil na América Latina: ser ou não ser?
Ao compreender o contexto histórico no qual o conceito “América Latina” surgiu,
mostra-se pertinente refletir sobre a seguinte questão: o Brasil, então, compunha ou não
compunha a faixa territorial entendida como latino-americana? Hoje em dia, considerar o
Brasil como parte integrante e indissociável da AL pode ser um consenso, contudo, nem
sempre essa afirmação mostrou-se verdadeira. Entre os séculos XIX e XX, com a emergência
da literatura sobre América Latina, o termo foi, num momento inicial, pensado como um
sinônimo de América Hispânica, e o Brasil, em contrapartida, era tido como parte da América
Meridional ou da América do Sul (SOUZA, 2011, p. 32). Essa visão era compartilhada tanto
por diplomatas, intelectuais e escritores hispano-americanos quanto por seus pares brasileiros.
Para os últimos, certas diferenças no contexto geográfico e histórico do Brasil e da América
Hispânica a aproximavam mais da Europa e, principalmente, da França; algo que não se
traduzia para o contexto brasileiro (SOUZA, 2011, p. 33).
Por vezes, o conhecido historiador inglês Leslie Bethell — especializado no estudo da
AL dos séculos XIX e XX — configura-se como a principal referência sobre quando o Brasil
passou a ser reconhecido como um país membro da região latino-americana. Em seu artigo “O
Brasil e a ideia de “América Latina” em perspectiva histórica”, Bethell (2009) afirma que a
nação brasileira começou a fazer parte da “América Latina” quando a tradução para o inglês
do termo — isto é, “Latin America” — consolidou-se no léxico estadunidense. Os EUA, e,
por extensão, a Europa e o restante do mundo, passaram a considerar o Brasil parte integrante
de uma região chamada Latin America nos anos 1920 e 1930, mas essa tendência
fortificou-se, especialmente, durante a Segunda Guerra e a GF. Para Bethell (2009), ao longo
do

século XIX, não existia qualquer tipo de identificação entre brasileiros e

hispano-americanos. Dessa forma, essa identificação teria sido instituída, principalmente, por
meio de iniciativas externas, conformando-se a partir de interesses estratégicos da geopolítica
estadunidense sobre os demais países do continente, durante o século XX. De acordo com
essa interpretação, Santos Junior (2013, p. 225) descreve que, somente em um segundo
momento, a integração deu-se por meio da iniciativa brasileira e hispano-americana, no qual
ambas as partes passaram a se tratar com reciprocidade — sobretudo no que tange ao
comércio.
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Endossando a percepção desenvolvida por Bethell, Feres Jr. (2004, p. 75-76) cita,
como comprovação dessa teoria, o exemplo das Conferências Pan-Americanas. Como explica
Tereza Dulci (2013, p. 73-75), o discurso identitário oficial destas reuniões — isto é, o
pan-americanismo — foi construído, em especial, pelos delegados estadunidenses
participantes. Desse modo, as Conferências Pan-Americanas podem ser entendidas como uma
expressão do imperialismo dos EUA sobre o restante da América. Ainda que no âmbito do
pan-americanismo, os delegados e funcionários da Casa Branca que participavam das
Conferências faziam uso recorrente de expressões como “os países ao sul de nós” e “os países
ao

sul do

Rio Grande”.

Chegando a utilizar, inclusive,

a expressão “países

hispano-americanos” para identificar não apenas as nações que foram, de fato, colonizadas
pela Espanha, como também o Brasil (DULCI, 2013, p. 108).
Feres Jr. (2004, p. 75-76) afirma, assim, que, embora o Brasil possa ter sido excluído
da “América Latina” às vezes, uma falta de conhecimento sobre a diversidade presente na
região e um desinteresse por parte dos EUA em diferenciar os países abaixo da sua fronteira
com o México contribuíram para a inclusão brasileira na ideia de América Latina. Aos olhos
dos EUA, um bloco de países que eram, essencialmente, “agrários” e “incivilizados”, com um
passado colonial muito aproximado e perfeitos para escoar a produção industrial
estadunidense foi fundado sob o título de Latin America. Nesse sentido, apesar de as
populações dos países compreendidos sob esse rótulo serem diversas, para os EUA, os
habitantes das nações abaixo do Rio Grande receberam um rótulo indelével: Latins (latinos)
(FERES JR., 2004, p. 13).
Há de se mencionar o escritor de Buenos Aires e membro do partido socialista
argentino Manuel Baldomero Ugarte. Isso porque, a partir deste marco, uma iminente reação
ao negativismo sobre ideia de América Latina introduzido pela literatura ocidental dominante
começava a se consolidar através dos escritos de teóricos latino-americanos regionalistas.
Dentro desse grupo, destaca-se os seguintes nomes: o médico e educador brasileiro Manoel
Bomfim e o escritor nascido no Uruguai José Enrique Rodó. Segundo Ailton de Souza (2011,
p. 33-34), Ugarte defendeu a inclusão do Brasil na “América Latina” em seu escrito “El
porvenir de América Latina: La raza, la integridad territorial y moral, la organización
interiror”, publicado em 1911. Nascido em Sergipe, no nordeste brasileiro, Bomfim publicou
a obra “América Latina: Males de Origem” (1905), na França. Em seu trabalho, Bomfim
(2008) condena o que considerou a “malevolência europeia” a partir de seu posicionamento
quanto à América do Sul, onde resolve definir o que realmente seria “América Latina”. Por
meio de seu olhar crítico, Bomfim (2008) apresentou uma visão até então inédita no Brasil,
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pois a tradição vigente da historiografia brasileira louvava a matriz colonizadora.
Contrariando por completo essa concepção, Bomfim (2008) focou seu ataque sobre as
estruturas coloniais ibéricas. Em segundo lugar, Rodó editou, em 1913, diversos ensaios
reunidos em dois volumes sob o título “El Mirador de Próspero”. O trabalho foi responsável
por ressaltar a influência nociva dos EUA sobre a AL, a partir de duas doutrinas por ele
rotuladas de: utilitarismo e americanismo (RODÓ, 1965).
O êxito posterior do nome “América Latina” se deveu, em grande medida, a sua maior
abrangência cultural e geográfica em relação aos outros termos supracitados (SANTOS
JUNIOR, 2013, p. 215). A designação latina poderia incluir em seu bojo não apenas os países
de colonização espanhola, mas também os de origem francesa ou portuguesa. A “América
Latina” corresponde, então, aos seguintes vinte países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México,
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Ou seja, os
países que estão ao sul do Rio Grande — rio que desenha a fronteira física (border) entre
México e os EUA. Essa região possui uma área de aproximadamente 19.197.000 quilômetros
quadrados — quase 13% da superfície terrestre do planeta — e totaliza uma população
estimada em mais de 652 milhões de pessoas.
O argumento aqui desenvolvido não pretende cair em um otimismo ingênuo sobre as
relações entre o Brasil e a América Hispânica, ou impor uma inverídica identidade
histórico-cultural homogênea à região. Mas o reconhecimento e a celebração das diferenças.
Assim, este trabalho, sem dúvidas, refuta um pessimismo categórico sobre o tema. Como
descreve Santos Junior (2013, p. 232), a inserção do Brasil na “América Latina” não resolve o
problema da integração, mas aponta para tentativas de aproximação que merecem ser
ressaltadas.
1.1.3 Latin America: um espaço de dicotomia(s)
A utilização do conceito de AL no inglês — isto é, “Latin America” — consolidou-se
no léxico estadunidense nos anos 1920 e 1930, tendo o seu uso popularizado, sobretudo,
durante a Segunda Guerra e a GF. João Feres Jr. (2004, p. 53-54) afirma que o termo Latin
America foi registrado pela primeira vez num documento oficial dos EUA na data de 1890,
devido ao acontecimento das Conferências Pan-Americanas13. Já a primeira edição do mais
13
A primeira Conferência Pan-Americana ocorreu em Washington, no ano de 1889. Mais tarde, México (1901),
Rio de Janeiro (1906), Buenos Aires (1910), Santiago (1923), Havana (1928), Montevidéu (1933), Lima (1938)
e Bogotá (1948) receberam conferências semelhantes. Nesta última, a Organização dos Estados Americanos
(OEA) foi criada. Por fim, a X Conferência Pan-americana, de 1954, em Caracas, substituiu, oficialmente, os
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conceituado dicionário de língua inglesa do mundo — o Oxford English Dictionary (OED) —
a incluir a nomenclatura “Latin America” em seu repertório foi a de 1997. Essa menção foi
feita no terceiro volume de sua Addition Series: publicações separadas que atualizam o
conteúdo do dicionário principal. A data da primeira publicação do OED remonta a fevereiro
de 1884. Antes desta data, referências à expressão Latin America podiam ser encontradas no
verbete “Latin” do mesmo (FERES JR., 2004, p. 17).
No século XX, a ideia de “América” e o gentílico “americano” eram, na Europa,
frequentemente associados aos EUA. Até os dias atuais, não existe uma palavra na língua
inglesa para se referir ao natural dos EUA que não American. A associação de tudo o que é
“americano” aos EUA não se explica somente pela proeminência do país no cenário
internacional. Isso porque, assim como os ibéricos que, mesmo na América, consideravam-se
portugueses ou espanhóis, a identidade predominante no ambiente das Treze Colônias era a
inglesa. Nesse sentido, a identidade “americana”, apesar de já existente, era subordinada à
inglesa. Mesmo após a independência estadunidense em 1776, ainda havia no país uma
ambiguidade na qual o termo “americano” concorria com os gentílicos relativo às “pátrias
locais”, mais precisamente aquelas que se constituíram como os Estados da Federação. Foi só
com o fim da Guerra da Secessão (1861-1867) que o termo “americano” se impôs como
predominante, visando a construção de uma identidade nacional coesa (SANTOS JUNIOR,
2013, p. 211). Ainda assim, foi, certamente, o poderio conquistado pelos EUA após a Segunda
Guerra que consolidou essa associação entre “americanos” e “estadunidenses”14.
Para Feres Jr. (2004, p. 60), a Doutrina Monroe foi o primeiro grande exemplo onde a
definição de Latin America materializou-se num postulado de política externa nos EUA. Em
concordância, Bruit (2000, p. 1) afirma que, com a Doutrina Monroe, “América” passou a
designar o país do norte do continente, enquanto a primeira “América” — a “América” de
Colombo, Cabral, Vespúcio e Montezuma II — passou a ser chamada de “América Latina”.
Marginalizando as populações indígenas e negras. Nesse prisma, o nome “América Latina”
veio para (re)batizar um continente que tinha perdido seu sentido original. Assim, os EUA

trabalhos da União Pan-Americana (1910) pela OEA. A União Pan-Americana tinha, dentre seus objetivos,
estimular pesquisas relacionadas à história do continente Americano, dar suporte a estudos sobre as Conferências
e ajudar a manter a Biblioteca Pan-Americana.
14
Nesta dissertação, objetiva-se ofertar a tradução mais fidedigna possível do trecho original contido no trabalho
estrangeiro destacado, evidenciando, ao mesmo tempo, a escolha feita pelos autores de utilizar em suas obras o
termo “american” e suas variações. Em adição, preza-se pela melhor compreensão por parte do leitor. Sendo
assim, a palavra “americano(a)” (assim como suas formas variantes) pode aparecer na presente pesquisa.
Contudo, é importante salientar que este trabalho não compactua com tal visão, optando, a todo o tempo, pelo
uso correto da nomenclatura “estadunidense”.
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assumiram a denominação “americano” e atribuíram adjetivos pejorativos aos que não eram
anglo-saxões ou brancos, considerando-os latino-americanos.
Essa tendência pode ser observada nas referências à Latin America no verbete “Latin”
do OED, o qual conta com quatro definições. A primeira diz respeito à língua clássica falada,
originalmente, pelas populações do antigo Lácio15. A próxima definição é, simplesmente,
“Latin American”. A terceira detém qualidade geográfico-linguística: alguém pertencente aos
países das Américas do Norte, Sul ou Central, onde o espanhol ou o português é a língua
dominante. Contudo, a quarta definição rompe com os limites semânticos previamente
sugeridos, pois corresponde à designação das características de temperamento e
comportamento popularmente atribuídas a povos falantes de línguas derivadas do latim.
Historicamente, sabe-se que concepções como temperamento e comportamento
costumam estar associados a discursos racistas. A referida definição de “Latin American”
fornece uma lista de características: orgulhoso, apaixonado, impetuoso, extravagante na
aparência e, algumas vezes, indiferente ou desrespeitoso. As características que definem o
caráter latino indicadas na quarta definição do OED são todas negativas; apesar de algumas
não parecerem como tal à primeira vista. Orgulhoso (proud, em inglês), por exemplo, é um
termo dúbio, pois pode ser entendido tanto no sentido positivo quanto negativo. Esse último
corresponderia ao excesso de autoestima e ao apego a valores ultrapassados —
comportamentos que são comumente associados aos latino-americanos. Nessa lógica, a
condição latino-americana não justificaria uma atitude de orgulho, a existência desse
comportamento por parte da região sugere, com isso, irracionalidade (FERES JR., 2004, p.
17-18).
A escolha de citações tão carregadas de conotações pejorativas para exemplificar a
definição de Latin American sinaliza como esse verbete é significativo. Ao aceitar a premissa
de que um dicionário tem a função de informar o modo como a linguagem é utilizada, se essas
referências depreciativas fossem de fato marginais à conceitualização de “Latin American”,
elas provavelmente não figurariam de maneira tão dominante no verbete. Sendo assim, pelo
menos no plano da linguagem não-especializada, a caracterização pejorativa do Latin
American não pode ser dissociada facilmente dos outros significados do conceito (FERES
JR., 2004, p. 19-20). Nesse sentido, o conceito de Latin America estabeleceu, em bases bem

15

Uma região histórica da Itália Central, na qual a cidade de Roma foi fundada e cresceu até se tornar a capital
do Império Romano. Originalmente, o Lácio compreendia um pequeno triângulo de solo vulcânico fértil, onde
residiam as tribos latinas.
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claras, a representação do “Outro” latino-americano, expressando alteridade e configurando
identidades (SANTOS JUNIOR, 2013, p. 208).
Em continuação, na segunda edição do OED, consta que, antes do início do século
XX, ou seja, anteriormente à tradução do conceito “América Latina” para o inglês, “Spanish
America” era o termo mais usado pelos falantes da língua inglesa no tocante “às coisas e aos
povos ao sul” (FERES JR., 2004, p. 56). O novo conceito parece ter herdado de seu
antecessor uma parte substancial de sua pesada carga semântica. Referências pejorativas à
cultura espanhola eram comuns ao inglês muito antes de “América Latina” ter sido traduzido
para “Latin America”. As disputas religiosas do século XVI, o poder da Coroa Espanhola (que
detinha domínios em toda Europa) e o terror inspirado pela Real Armada da Espanha
encorajaram sentimentos anti-Espanha bastante fortes por parte dos habitantes da
Grã-Bretanha. Reunidos sob o título racista “Lenda Negra” — amplamente encontrado na
literatura ficcional britânica, tratados políticos, jornais, panfletos e discursos de militares,
políticos e intelectuais —, a crença cruzou o Atlântico ao lado dos colonizadores ingleses e
encontrou um solo fértil nos EUA.
Os maus tratos e crueldades perpetrados pela colonização espanhola no Novo Mundo,
muitas vezes, foram utilizados de maneira comparativa para elogiar a “ordem” e a “justiça”
dos colonos da Grã-Bretanha. Ainda que detentores de uma relação ambígua, devido aos
embates do período colonial — e assumindo uma posição cada vez mais crítica devido aos
resultados negativos do colonialismo europeu e ao desafio à estabilidade que eles
representaram para os EUA após a Primeira Guerra — a Inglaterra continuava a atestar a
“superioridade da raça anglo-saxônica”16 na ótica estadunidense. Desse modo, em um
momento inicial, a colonização britânica no Pacífico garantiu ordem e regras mínimas para a
condução civilizada da sociedade. O mesmo não valia para as colonizações espanhola e
portuguesa.
Assim sendo, de acordo com Feres Jr. (2005, p. 10-22), a expressão “Latin America”
foi definida no inglês, tanto na linguagem comum quanto em textos acadêmicos, como o
oposto de uma autoimagem estadunidense disciplinada e racional; salientado a fundamental
16

A ideia de “raça anglo-saxônica” esteve, muitas vezes, mais vinculada à cultura (à tradição, à linguagem).
Junqueira (2015, p. 146-148) descreve que, no século XIX, já com conotações raciais, os ingleses passaram a
tratar a si mesmos como anglo-saxões ao se referir aqueles que viviam dentro das fronteiras da Inglaterra, mas
eram distinto dos, também habitantes, descendentes de celtas. Outras vezes, a Inglaterra utilizou o termo para
invocar uma espécie de vaga irmandade entre os povos de língua inglesa do mundo — incluindo, assim, os EUA.
Já entre os estadunidenses, no século XIX, o termo era utilizado de forma ainda menos precisa. Na década de
1840, por exemplo, ele foi frequentemente usado para descrever os brancos (provenientes das imigrações de
alemães, ingleses, escoceses, irlandeses e escandinavos) nos EUA; em contraste com os negros, indígenas,
mexicanos e asiáticos. Aos poucos, o termo “anglo-saxão” passou a ser nos EUA, tal como na Inglaterra,
sinônimo de “bom governo”, de instituições governamentais estáveis, progresso e, por isso, de civilização.

44

assimetria existente entre a percepção do “Eu” coletivo americano e do “Outro”
latino-americano (o “resto” da América). Isso, porque, apesar do significado geográfico ser o
conteúdo mais objetivo do termo e, por isso, o mais facilmente acessado e compreendido, o
campo semântico do conceito “Latin America” é bem mais espesso. Logo, é possível perceber
que o que faz a Latin America não é o Rio Grande, a cordilheira dos Andes ou o deserto de
Atacama, mas quem é percebido pelos EUA como “Latin”, ou seja, o “Outro” que habita a
América. Tal qual a Europa moderna constituiu-se a partir da América colonial, a “América
Latina” e, portanto, sua antítese, a “América”, são conceitos correlacionados por oposição,
aos quais não poderiam aparecer e ou se desenvolver que não juntos, mesmo que por
contraste.
Por fim, o conceito “Latin America”, tal qual “América Latina” no francês, esteve
diretamente ligado a ideologias e, por extensão, a projetos políticos imperialistas. “Latin
America” pode se apresentar, atualmente, como uma expressão cujas origens se perderam no
tempo, estável e inquestionável, nomeando algo que sempre existiu. Entretanto, o esforço de
transformar esta expressão em um termo meramente técnico-descritivo, destituído de aspectos
valorativos, ganhou vigor, em especial, na GF (FERES JR., 2004, p. 55). Como descreve
Achúgar (1998, p. 212), tal qual todo olhar imperial, a leitura desde este lugar pode ignorar e
construir sua interpretação por meio de recortes e misturas, sem se preocupar com a operação
ideológica que realiza. É possível afirmar, assim, que o conceito “América Latina”
apresenta-se desde sua constituição como uma via de mão dupla. De um lado, vinculou-se,
muitas vezes, à legitimação de uma primazia cultural, política e econômica estrangeira,
principalmente francesa, sobre esta parte da América; de outro, à formulação de uma
identidade a partir de dentro cujo objetivo era afirmar a soberania do subcontinente no
contexto dos séculos XIX e XX (SANTOS JUNIOR, 2013, p. 212). Restou, então, para os
“Outros” americanos estabelecer as bases de sua “Outra” América como forma de resistência.
Para a Europa e, mais tarde, para os EUA, a Modernidade seguiu aproximadamente
este caminho geopolítico: Renascença (Leste), Reforma Protestante (Norte), Revolução
Francesa (Oeste) e, por fim, Parlamentarismo Inglês. A Europa do Mediterrâneo ocidental
(Espanha e Portugal) foi propositalmente excluída. Nessa perspectiva, como assinala
Junqueira (2015, p. 144), os EUA perceberam de forma distinta as colonizações inglesa e
espanhola e portuguesa na América. Em continuidade, no contexto estadunidense, o
sentimento anti-espanhol foi logo estendido de seu objeto original: da Espanha europeia para
as colônias espanholas e portuguesas na América (FERES JR., 2004, p. 57). Sendo assim, a
construção do “Outro” latino-americano no ideário cultural estadunidense recebeu ampla
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influência do substrato ideológico predominante na Europa, em especial, o cultivado na
Inglaterra. Dentre as possíveis descrições deste substrato ideológico europeu, a presente
dissertação vale-se da teorizada por Ani (1994): a ideologia do progresso.
1.2 “IDEOLOGIA DO PROGRESSO” COMO A HERANÇA EUROPEIA
Ani (1994, p. 489) define que a ideia de progresso corresponde a uma dinâmica
essencial do principal impulso da cultura europeia: a expansão. No entanto, muito antes dessa
concepção fazer parte da linguagem da teoria social na Europa, o cânone cristão fornecia a
justificativa necessária para o imperialismo europeu. Comprovando essa afirmação, Tzvetan
Todorov (1999, p. 8) relata que os três argumentos responsáveis por sustentar a convicção de
Cristóvão Colombo de que o mesmo havia chegado ao continente americano — e não a outra
ilha — foram: a abundância de água doce, a opinião de outros homens e, principalmente, a
autoridade dos livros santos. Naturalmente, esses três argumentos não ocupavam o mesmo
grau de importância na sua percepção. Em sua comunicação com o mundo, Colombo se
comportava de maneiras distintas ao se dirigir à natureza, aos homens e a Deus. Dessa forma,
o cristianismo e a ideia de progresso tornaram-se doutrinas aliadas, à medida que o saber
científico eurocêntrico foi lentamente superando a supremacia da religião no conhecimento.
Ao fornecer as concepções mitológicas e os sistemas simbólicos necessários para a
consolidação do apoio ideológico ao domínio europeu, o cristianismo e a ideia de progresso
representaram partes inerentemente constituintes da prática imperialista. Quijano (2000, p.
136) afirma que essas ideias mitologizadas de “progresso” pressupunham, também, a presença
de um estado de natureza na trajetória humana, o que deu origem a uma perspectiva histórica
evolucionária de caráter dicotômico. Assim, todos os não-europeus foram dispostos em uma
cadeia histórica e contínua do primitivo ao civilizado, do irracional ao racional, do tradicional
ao moderno, do mágico/mítico ao científico. Ou seja, do não-europeu/pré-europeu a algo que
eventualmente será europeizado ou “modernizado”. Essa associação de Deus à realização de
progresso forneceu a estrutura perfeita necessária para tornar o impulso imperialista
“moral”17. Isso permitiu aos europeus transformar pessoas de outras culturas em “selvagens”,
17

De maneira semelhante, como argumentado por Feres Jr. (2004, p. 66-68), a doutrina do Destino Manifesto
acrescentou um aspecto novo ao ideário cultural estadunidense. O edifício ideológico do Destino Manifesto foi
estruturado sob a premissa de que os americanos anglo-saxões são a raça escolhida por Deus para ser o
instrumento de Sua vontade na Terra. Segundo essa concepção, a graça divina é o princípio organizador da
história humana e os estadunidenses seus agentes verdadeiros e legítimos. Consequentemente, as demais
populações estão fadadas a perecer, a não ser que recebam a tutela dos primeiros. Seja através de meios
simbólicos ou materiais. Ao invocar o conhecimento privilegiado das coisas divinas, a doutrina do Destino
Manifesto garante que a mesma se torne mais difícil de ser refutada.
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ao mesmo tempo em que os tornaram “moralmente” responsáveis por promover o
“bem-estar” dos últimos, através de práticas que vão desde o controle econômico até o estupro
e o genocídio (ANI, 1994, p. 507-508).
Nessa perspectiva, então, a “espécie humana” sai pouco a pouco da ignorância,
atravessando diferentes “estágios” de aperfeiçoamento, até, finalmente, obter a “maioridade”
conservada pelas sociedades modernas europeias. Segundo Castro-Gómez (2005, p. 84), o
referencial empírico utilizado por esse modelo para definir qual é o primeiro “estágio” — o
mais baixo na escala de desenvolvimento humano — foi o das sociedades indígenas
americanas, tendo em vista como as mesmas foram descritas por viajantes, cronistas e
navegantes advindos da Europa. A característica desse primeiro estágio é a selvageria, a
barbárie, a ausência completa de arte, ciência e escrita (o estado de natureza hobbesiano). O
último estágio do progresso humano, aquele alcançado pelas sociedades europeias, é
construído, por sua vez, como o “Outro” absoluto do primeiro e à sua contraluz. Ali reina a
civilidade, o Estado de direito, o cultivo da ciência e das artes (a paz perpétua kantiana).
Dessa forma, essa perspectiva evolucionária especificamente eurocêntrica está associada à
classificação racial da sociedade descrita por Quijano (2000, p. 133-135). Isto é, certas
“raças” estão condenadas como “inferiores” por não serem sujeitos “racionais” e,
consequentemente, mais próximos da “natureza” do que brancos. Em certo sentido, isso os
torna controláveis e exploráveis. Essa associação produziu uma visão em que evolucionismo e
dicotomia encontram-se paradoxalmente amalgamados.
Dessa forma, mais do que a presunção de um estado perfeito a ser finalmente
alcançado, a ideia de progresso repousa na suposição de “problemas” incessantes, isto é,
tensão, desarmonia, desequilíbrio e desigualdade constantes (ANI, 1994, p. 492). Tanto a
estratégia do discurso de naturalização quanto a de eternização fazem parte do lócus da ideia
de progresso, ao passo que ambas permitem que situações de caráter transitório e
sócio-histórico em povos considerados “não-civilizados” pela Europa sejam assumidas como
eternas e inerentes a eles. Segundo Roberto Moll Neto (2015, p. 175), por meio da primeira,
uma construção social torna-se independente da ação humana, originando problemas
percebidos como “patológicos” e “endêmicos” em determinado povo. Na última, fenômenos
históricos passam a ser tratados como permanentes, de modo que as mazelas enfrentadas por
certo povo tornam-se previsíveis, bem como a “norma” e o seu “destino”. Como lembra
Quijano (1992, p. 12), os colonizadores impuseram uma imagem mistificada de seus próprios
padrões de produção de saberes e significados. Primeiramente, eles foram colocados longe do
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acesso dos dominados. Depois, foram ensinados de forma parcial e seletiva. A cultura
europeia tornou-se, então, uma sedução. Tornou-se uma via de acesso ao poder.
De acordo com Ani (1994, p. 495), o progresso nos moldes europeu é comprovado
pelo avanço tecnológico, conquistado a partir do controle da natureza. Isso, porque foi a
eficiência tecnológica que forneceu evidências tangíveis do ganho e da realização material. O
sucesso tecnológico deu aos europeus a ilusão de que é possível existir um critério objetivo e
universal por meio do qual a Europa pode julgar tanto o seu progresso como a ausência dele
em outros espaços. Se o poder sobre os demais é o objetivo final sempre presente, claramente,
a superioridade tecnológica poderia levar à hegemonia política, logo a ideia de progresso, com
certeza, estaria correta. Todas as inovações passam a contribuir, desse modo, para uma maior
ordem na sociedade europeia. Ou, pelo menos, para um certo tipo de ordem. Essa
compreensão da ideia de progresso como uma filosofia de mudança tende a apoiar qualquer
tipo de inovação ou novidade. Desse modo, aonde quer que o progresso leve, este lugar é,
necessariamente, bom.
É fundamental compreender, contudo, que o avanço tecnológico não ocorre de forma
linear, bem como não se dá, somente, tendo como referência e direção o Ocidente. Muitas
vezes, são descobertos, posteriormente, os efeitos perversos e as consequências imprevistas de
uma tecnologia supostamente superior. A mudança tecnológica pode, por vezes, sair pela
tangente ou mesmo representar um retrocesso. Os bombardeamentos atômicos das cidades de
Hiroshima e Nagasaki, por exemplo. Como aponta Todorov (2010, p. 42-43), a tragédia
simbolizou, simultaneamente, um ápice do progresso técnico-militar e a prova de uma
regressão na humanidade, pois, quaisquer que fossem as justificativas invocadas em seu
tempo, o ocorrido resultou da decisão de matar a sangue-frio várias centenas de milhares de
pessoas pertencente a um povo discriminado como “Outro”. Obviamente, não condenando,
jamais, toda e qualquer forma de avanço tecnológico e, por extensão, progresso.
Sendo assim, seja devido aos males endógenos e perpétuos de determinados povos ou
pela infindável possibilidade europeia de avanço tecnológico, é possível inferir que nunca se
alcança o “progresso” de fato, faz-se “progresso”. E, na visão europeia, há sempre mais a ser
feito. Isso implica a ausência de um limite além do qual a ação desse impulso não possa ir. É
mediante a fabricação de um objetivo inalcançável que o sistema (a ordem dominante em
vigor) torna-se o agente de mudança. Ele muda para permanecer o mesmo, e a única limitação
que ele estabelece é o tipo de mudança que pode ocorrer. Isto é, a ideia de progresso “apoia
ideologicamente um certo tipo de mudança, em uma direção específica, dentro de uma forma
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determinada e bem definida” (ANI, 1994, p. 491, tradução nossa18). Com isso, essa lógica
representa a contraparte europeia do que se entende por “tradição”, pois ela ajuda a impedir
que as verdades e os valores culturais europeus se tornem ultrapassados.
Assim, a Europa demarcou o caminho civilizatório pelo qual deverão transitar os
demais povos e culturas, isto é, o caminho apresentado pela Europa qualificou-se como a
melhor alternativa para perseguir e obter “progresso”. Desse modo, o movimento europeu
nunca se apresenta como um deslocamento, mas como expansão. Conceitualmente, o
movimento progressivo simboliza uma ação que consome tudo o que existe anteriormente ao
seu início, de modo que “progresso” configura-se não apenas como “diferente de”, mas como
“mais do que” e “além de”. Assim, a ideia de progresso aproxima-se de uma perspectiva de
poder associada à superioridade e à exploração.
Na ideia de progresso, o presente torna-se, assim, necessariamente melhor e superior
ao passado. Entretanto, colocar uma perspectiva puramente temporal a serviço de uma
dinâmica de poder (o imperialismo europeu) transforma o “presente” em algo para além do
que está ocorrendo ou existe no tempo atual (ANI, 1994, p. 493). O que é “progressivo” ou
“moderno” passa a exemplificar o que deveria existir no presente e, com isso, os modelos em
vigor que não estiverem em conformidade com o modelo de progresso (moderno19 ou
europeu) não fazem parte do “presente” e, por isso, encontram-se “desatualizados” e
“atrasados”. O não-europeu tal qual o passado e, portanto, inferior, sempre primitivo. Daí em
diante, o primeiro não corresponde a nada mais que “raças” inferiores, capazes de produzir
apenas culturas inferiores (QUIJANO, 2000, p. 133). Desse modo, a cultura da Europa
torna-se superior não apenas ao que a precede, mas também às culturas “não-modernas”
coexistentes. A ideia de progresso, consequentemente, possibilita a formulação de uma escala
na qual os povos e suas culturas podem ser avaliados e comparados.
A força vital da cultura europeia exige, então, uma auto-imagem não apenas de
superioridade, mas de supremacia. A superioridade é disposta na dimensão do tempo linear, a
qual é posicionada em uma dimensão atemporal. Sem esse truque conceitual, as culturas
seriam apenas diferentes, porém, com a suposição da ideia de progresso, a Europa torna-se
“melhor” (ANI, 1994, p. 494). Em adição, é a partir dessa subversão do que se entende por
“linearidade temporal”, que se torna necessário para a ideia de progresso ser, também,
18

“[...] ideologically support a certain kind of change, in a particular direction, within a determined and
well-defined form”.
19
Ao utilizar o termo “Moderno” é importante se questionar até que ponto o mesmo pode ser útil como uma
ferramenta de análise ou descrição que manteve seu sentido literal de adjetivo inalterado. Uma vez que ele é tão
amplamente compreendido como sinônimo de “Ocidental” (Western).
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universal. Os objetivos e ideais europeus não parecem funcionar efetivamente a não ser que
possam ser concebidos como propósitos universais. O progresso não é nada se não for
projetado como tendo esse significado. Assim, os valores, os pontos de vista e as tendências
europeias passam a corresponder àquilo que é “adequado” para todos, e isso os ajuda a moldar
o mundo à sua imagem (ANI, 1994, p. 510). A cultura europeia tornou-se um modelo cultural
universal.
Com o controle europeu exercido através da colonização, o domínio político da
Europa permitiu a difusão cultural da Europa sobre o restante do mundo. Isso possibilitou a
transição da “ideia de progresso” para a “ideologia do progresso”, a partir dos quatro pilares
que a sintetizam: (1) o contínuo avanço tecnológico e, por extensão, político-econômico,
através de um evolucionismo linear, unidirecional, de algum estado de natureza para a
sociedade europeia moderna; (2) o princípio da supremacia; (3) o universalismo de seus
pressupostos, a partir das naturalização e condenação das diferenças culturais entre grupos
humanos, tendo em vista a codificação de uma ideia de raça; (4) e a imprecisão de seus
resultados. Assim, a ideologia do progresso configura-se como uma estratégia não só tirana,
mas também engenhosa e bastante eficaz. Para além da tentativa de suplantar demais visões e
culturas, a imposição dessa crença detém caráter primordial. A ideologia do progresso atua
como justificativa para o imperialismo, uma vez que permitiu que os europeus falassem
impunemente de “raças primitivas e superiores” no século XIX e, mais tarde, legitimou
concepções ancoradas no entendimento de nações “subdesenvolvidas” e “atrasados”; em
oposição a países “avançados” e “modernos” nos séculos XX e XXI.
A ideia de progresso é, em conclusão, uma diretiva da atitude europeia e um
dispositivo pelo qual a Europa julga e impõe suas determinações a outrem. Na medida em que
a ideologia do progresso justifica o padrão de comportamento europeu em relação aos demais,
ela mostra-se ser fundamental para a criação da auto-imagem europeia e da imagem
dialeticamente oposta do “Outro”. Além de buscar e prosperar na relação de poder e na noção
de alteridade, a ideologia do progresso é a afirmação secularizada da mitologia cristã de
“salvar o mundo”. Finalmente, a ideologia do progresso indica um fenômeno cultural que
funciona como algo para além de mais uma ideia entre ideias.
Como descreve Quijano (1992, p. 12), a europeização cultural tornou-se uma
aspiração. Era uma forma de participar do poder colonial, mas também podendo servir,
posteriormente, para obter os mesmos benefícios materiais e o mesmo poder dos europeus: a
dominação da natureza, o avanço tecnológico e, enfim, o “progresso”. Como ideologia, ela
atua como um quadro de referência, a partir do qual novos conceitos são teorizados e
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implementados, consistindo um critério em permanente adequação. Nesse prisma, os EUA
correspondem ao principal exemplo de um país que muito se valeu dessa ideologia para
desenvolver o seu próprio substrato. Atentando-se para o conceito de colonialidade do poder,
o qual explica, justamente, essa continuidade, a presente dissertação refere-se à concepção
pensada por Turner, a tese da fronteira, como tal substrato propriamente estadunidense.
1.3 A TESE DA FRONTEIRA E A INSTRUMENTALIZAÇÃO DE UM IDEÁRIO
CULTURAL IMPERIALISTA NOS ESTADOS UNIDOS
No ano de 1893, em um congresso da associação estadunidense de História (American
Historical Association), na cidade de Chicago, Turner, um jovem historiador do estado de
Wisconsin, apresentou o que, mais tarde, viria a se tornar o seu mais famoso escrito: The
Significance of the Frontier in American History. Ou, em português, “O Significado da
Fronteira na História Americana”. A partir desse modesto ensaio, de não mais de 40 páginas,
Turner consolidou-se como um dos historiadores estadunidenses mais influentes do século
XX. Como explica Junqueira (2000, p. 84), este texto causou um grande impacto, pois
propunha uma alternativa às duas interpretações que dominavam o campo historiográfico da
época acerca do desenvolvimento estadunidense. A primeira explicava-o em função da Guerra
Civil e da abolição da escravidão Já a segunda creditava tal desenvolvimento ao germe da
nacionalidade e engenho do país. O mesmo teria vindo das florestas alemãs, isto é, na origem
da raça anglo-saxã.
William Williams (1955, p. 381) demonstra que Turner apresentou suas ideias pela
primeira vez em um momento de crise nos EUA. Isso ocorreu após três décadas de progresso
árduo e rápido. A sociedade estadunidense experimentou, no espaço de uma geração, uma
revolução econômica em cada uma das quatro áreas principais: vapor, aço, comunicações e
agricultura. A indústria siderúrgica básica e o sistema de transporte do país foram concluídos.
A taxa de crescimento econômico nacional estava caindo. Trustes, holdings e corporações
começaram a destituir o pequeno empreendedor. A agricultura familiar estava enfraquecendo.
Os homens não estavam mais sendo contratados ou se tornando proprietários de terras a oeste
no país. Ainda que, anos mais tarde, os EUA tenham voltado a crescer em meio à Segunda
Revolução Industrial, esta pausa entre a culminação e a renovação representou uma realidade
dura e assustadora. Turner cresceu em meio à crença da filosofia tradicional conservadora de
que a chave para a democracia era a competição dinâmica entre homens, a qual se dava, tanto
para o grande capital (empresário) quanto para o fazendeiro (homem comum), na ampla oferta
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de terra. Naquele momento, contudo, parecia que o sangue vital da democracia estadunidense
havia se esgotado. O país havia se afastado da conquista da natureza.
Em sua pesquisa, denominada “tese da fronteira” (frontier thesis), Turner definiu que a
história dos EUA era, em grande parte, a história da colonização do Oeste (Great West).
Segundo Hunt (2009, p. 31), para perspectivas como a turneriana, o centro da civilização, tal
qual a Modernidade, movia-se sempre para o oeste. Surgiu na Ásia, atravessou o
Mediterrâneo e, mais tarde, hospedou-se na Grã-Bretanha. Com o declínio do Império
Britânico, os EUA passaram a ocupar o próximo lugar na fila. O país iniciou, com isso, sua
própria marcha a Oeste, através de um continente, já que a noção de que os EUA ocupavam
uma posição central na história humana já se encontrava consolidada20. Para Turner, a
existência de uma área de terra livre e o avanço dos assentamentos para o Oeste explicavam o
desenvolvimento estadunidense. Tendo em vista a colonização britânica do território, esses
assentamentos foram estabelecidos, primeiramente, pelos pioneiros europeus (pioneers). A
proposta turneriana associava a excepcionalidade do país em relação aos demais Estados, bem
como a de suas instituições, à experiência da fronteira, e não à continuidade e à proximidade
com a Europa. E, em especial, com a Inglaterra. Assim, o avanço da fronteira significou um
movimento contínuo para longe da influência inglesa e, com isso, um crescimento da
independência estadunidense. Como explica Junqueira (2000, p. 86), a obra turneriana
rapidamente se transformou em uma explicação para o sucesso dos EUA. Sendo lido,
inclusive, fora dos meios acadêmicos. Nas palavras de Turner:
Agora, a fronteira é a linha da mais rápida e eficaz Americanização. O wilderness
domina o colono. [...] na fronteira, o ambiente é inicialmente forte demais para o
homem. Ele deve aceitar as condições que ela fornece ou perecer, e, assim, ele
adapta-se às clareiras indígenas e segue as trilhas dos nativos. Pouco a pouco ele
transforma o wilderness, mas o resultado não é a velha Europa [...]. O fato é que
aqui está um novo produto que é Americano. Movendo-se em direção ao oeste, a
fronteira tornou-se mais e mais americana (1993, p. 61, tradução nossa21).
20

A retórica da liberdade e da grandeza estabelecia laços familiares com os primórdios míticos da nação.
Segundo Junqueira (2015, p. 143-144), além da “superioridade da raça anglo-saxônica” e da tese da fronteira, a
cultura estadunidense conta com mais um mito fundador. Na personificação do “povo eleito”, os EUA teriam a
missão de reabilitar os ideais republicanos e o “bom governo” perdidos pela Europa (em especial pela
Monarquia inglesa, já que a mesma havia pressionado a então colônia com impostos e não à concedeu a devida
representação no Parlamento). O que levou os EUA a lutarem pela independência na década de 1770. Nesse
sentido, a ideia do país como uma cidade sobre uma colina (a city upon a hill) tornou os EUA um exemplo, um
modelo a ser seguido pelos demais povos e culturas, tendo em vista o seu suposto “grande destino” de manter a
sociedade que construíram como um farol. A partir da contínua expansão da fronteira estadunidense, a fé de um
povo livre em seu “destino manifesto” seria, assim, confirmada e aprofundada.
21
“Now, the frontier is the line of most rapid and effective Americanization. The wilderness masters the colonist.
[…] at the frontier the environment is at first too strong for the man. He must accept the conditions which it
furnishes, or perish, and so he fits himself into the Indian clearings and follows the Indian trails. Little by little
he transforms the wilderness, but the outcome is not the old Europe [...]. The fact is, that here is a new product
that is American. […] Moving westward, the frontier became more and more American”.
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Como articula Williams (1955, p. 380), a tese de Turner desempenhou um importante
papel, uma vez que suas generalizações guiaram as gerações seguintes de políticos,
acadêmicos e personalidades do setor corporativo que, mais tarde, transformaram-se em
professores, empresários e burocratas em prol do “Mundo Livre”. Por exemplo, de acordo
com Williams (1955, p. 387-388), a influência de Turner tocou, pessoalmente, Woodrow
Wilson22 e Theodore Roosevelt. Isso porque, ao invés de uma história narrativa de fatos
políticos, Turner propôs uma história analítica que explicava processos sociais através de
padrões e teorias de perfil sintetizador e universal, conferindo menor destaque à cronologia
dos eventos (MELLO E SOUZA, 2008, p. 39).
Entretanto, há muitos problemas com a proposta do autor. O massacre da população
nativa que ocupava a América do Norte antes da chegada dos pioneiros europeus, bem como
o apagamento de sua cultura, devido à expansão da fronteira, por exemplo, não foram
abordados em pormenores ou com grandes problematizações na obra de Turner. Ao conferir
destaque à agricultura familiar e à economia do campo, Turner ignorou a participação da
mulher nos processos históricos. Além disso, ao literalmente, recortar de seu mapa
historiográfico o Sul estadunidense, e tudo o por ele representado, Turner menosprezou a
escravidão, a população negra e todo o legado do sistema latifundiário e escravocrata dos
EUA. Frente ao momento de crise que o país experimentava naquele período, Turner buscou
um princípio unificador que pudesse consolidar uma suposta identidade nacional
estadunidense. À vista disso, a interpretação de Turner esteve associada à popularização de
ideias como o imperialismo econômico e o “fardo do homem branco”23 (WILLIAMS, 1955,
p. 383-384). Em suma, Junqueira (2000, p. 92) explica que a tese da fronteira oferecia
legitimidade a ações que poderiam não ser aceitas na região civilizada. Por isso, a fronteira
era o lugar onde as regras podiam ser feitas de acordo com a ocasião e a necessidade. Assim,

22
De acordo com Williams (1995, p. 387-388), Wilson e Turner tornaram-se amigos íntimos, além de professor
visitante e aluno, respectivamente, na Universidade Johns Hopkins, no século XIX. Essas interações no campus
universitário teriam lhes dado a chance de aprender um com o outro, tendo em vista a admiração de Wilson pelo
Sul aristocrático. Turner teria mencionado a expansão a Oeste, explicando como a mesma ampliaria a
democracia protestante branca.
23
Essa expressão oferece referência direta ao conhecido poema “The White Man's Burden” (1899), do poeta
britânico Rudyard Kipling. O qual Turner frequentemente citava em suas obras (MELLO E SOUZA, 2008, p.
33-37). Nascido em uma família aristocrática em Bombaim, na Índia Britânica, Kipling apontava o papel que os
brancos teriam de levar a “civilização” para as culturas “atrasadas” do planeta. Esse corresponderia ao “fardo”, a
missão difícil e pesada, imposto ao homem branco “civilizado”. Uma das muitas justificativas criadas para o
neo-colonialismo, essa ideia surgiu ao lado de teorias como o darwinismo social e o racismo científico. Em
adição, configurou-se como uma maneira de propagar esses valores para a população não-especializada, por
meio de charges de cunho satírico e político, publicadas em periódicos de divulgação.
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o mito da fronteira funcionou como um conjunto de justificativas, oferecendo legitimidade
para a conquista territorial e uma variação de ações violentas.
Em segundo lugar, ao fazer parte de um grupo de novos historiadores nos EUA, os
quais haviam sido educados em universidades fora do eixo da costa leste do Atlântico Norte
(sendo essas mais vinculadas à historiografia tradicional estadunidense e à Europa), Turner
conferiu ênfase ao “homem comum”, ao invés de a lideranças políticas e militares. O homem
comum turneriano correspondia àquele indivíduo desbravador da natureza, livre, dinâmico,
empreendedor e rústico. Isto é, era o pioneiro que melhor representava esta simplicidade, o
espírito aventureiro, a coragem e a autodeterminação que, para o autor, caracterizavam o povo
estadunidense. No entanto, o “homem comum” por ele invocado correspondia apenas a
indivíduos pertencentes ao grupo estadunidense descrito pela gíria de língua inglesa “WASP”
— White, Anglo-Saxon and Protestant24 (WILLIAMS, 1955, p. 383-384).
A terceira problemática da obra de Turner refere-se aos principais conceitos por ele
referenciados. Além de “Oeste”, há “Wilderness”. Como explica Junqueira (2000, p. 56-63),
“Wilderness” não é uma palavra de fácil tradução. Na verdade, não há uma tradução oficial do
termo para o português. Mesmo no inglês, wilderness possui uma carga robusta de diferentes
significados pessoais e simbólicos. A palavra qualifica-se como substantivo, mas é, com
frequência, utilizada como adjetivo. Etimologicamente, a palavra wilderness é de origem
germânica: advém de “wild deor”, ou fera selvagem. Não existe um objeto específico com o
nome wilderness. O sufixo “ness”, na língua inglesa, é responsável por formar substantivos
que indicam qualidades abstratas ou condição. Nesse prisma, wilderness relaciona-se,
principalmente, aos lugares onde são produzidos determinados sentimentos e sensações nos
seres humanos. De maneira geral, a concepção do termo esteve ligada à ideia do selvagem, da
natureza intocada e do espaço “não-civilizado”25.
Em sua forma mais antiga, wilderness relaciona-se às florestas, aos lugares habitados
por bestas selvagens, ao “wildman”. Por exemplo, segundo Junqueira (2000, p. 64), da

24
Um acrônimo que, em português, significa: Branco, Anglo-Saxão e Protestante. A expressão designa um grupo
relativamente homogêneo de indivíduos de religião protestante e ascendência britânica, o qual detém um poder
excessivo na sociedade estadunidense. Em termos mais genéricos, a expressão pode ser aplicada a qualquer
descendente de europeus ocidentais (não necessariamente britânicos), mas não a católicos, judeus, negros,
latinos, indígenas ou asiáticos que habitam os EUA.
25
Interessantemente, como descreve Junqueira (2000, p. 61), as grandes cidades foram, por vezes, também
qualificadas como wilderness no ideário cultural estadunidense. Isto é, lugares onde os habitantes sentem-se
sozinhos em meio à multidão, fragmentados e perdidos. Onde perdem-se os laços tradicionais de relacionamento.
As grandes cidades do país, como Nova York, Chicago e Los Angeles, às vezes são interpretadas, em função de
seu gigantismo e “desumanidade”, como espaços que difundem temores, provocam a solidão individual e
espalham pânicos esporádicos. Qualificam-se, então, como “Urban Wilderness”. Uma obra clássica que aborda
tal contexto é “The Neon Wilderness” (1947), de Nelson Algren.
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literatura inglesa, os “romances geográficos de aventura” de Daniel Defoe, no início do século
XVIII, de Kipling e Robert Louis Stevenson, no XIX, e Joseph Conrad, na virada para o
século XX. Ao mesmo tempo, significa que o indivíduo, uma vez ocupando esses espaços, é
tomado por um estranhamento, sentindo-se desorientado. Nesse sentido, o wilderness não foi
retratado somente como lugar ou espaço. Citando como principal exemplo a poetisa
estadunidense Emily Dickinson, Junqueira (2000, p. 64) descreve que o wilderness
associou-se a uma espécie de estado mental de profundo sofrimento e agonia. Ou, até mesmo,
de loucura e de desordem mental (“The wilderness of mind”). Wilderness consiste, ainda, em
uma palavra bíblica. O termo foi bastante utilizado desde a primeira tradução do Antigo
Testamento para o inglês. Nesse âmbito, “wilderness” designou os lugares áridos, com
ausência de água.
Em adição, Junqueira (2000, p. 65) afirma que alguns autores estadunidenses
referiram-se ao wilderness dentro do próprio país, com Fenimore Cooper no século XIX e
William Faulkner no século XX. Já outros escritores, ocuparam-se do wilderness fora dos
EUA. Nominalmente, Hermann Melville (os oceanos como “watery wilderness”) e Jack
London (as regiões geladas do Canadá e do Alaska. O último ainda não havia sido
incorporado à União estadunidense, o mesmo o foi somente em 1959). Com isso, Junqueira
(2000, p. 57-58) defende que, na tentativa de uma compreensão do termo, é mais interessante
se voltar para o observador. Isto é, notar o que o observador aponta como wilderness. É o
olhar do homem que dá sentido ao wilderness26.
Assim, relacionando ambos conceitos em sua obra, para Turner (1993, p. 60), o Oeste
dos EUA representava uma área de wilderness, ao passo que a fronteira comportava-se como
o ponto de encontro entre esse wilderness e a civilização. Nesse prisma, a visão de que a
civilização entra em contato com a barbárie a partir da contínua expansão da fronteira permite
que esses espaços sejam analisados de forma dicotômica. Ou seja, o Oeste turneriano
associa-se ao ideal, a sonhos que se realizam, a eterna busca, e, em última instância, ao futuro.
O wilderness, em oposição, corresponde ao caminho para o sonho, ou seja, a uma passagem
repleta de perigos, desafios e mistérios, que o pioneiro tem que enfrentar para conquistar o
26

Ainda que wilderness seja, muitas vezes, usado de forma negativa, é importante pontuar que há registros do
termo associado a interpretações mais positivas. Como principal exemplo, Junqueira (2000, p. 62) cita o
movimento religioso-filosófico Trascendentalismo, de Ralph Emerson e Henry Thoreau. Essa perspectiva fora
relacionada ao romantismo europeu, em que pensadores viviam os dilemas do período revolucionário e da
emergente industrialização — especialmente na Inglaterra e na Alemanha. O Transcendentalismo percebia o
wilderness, desde o século XIX, como o lugar da contemplação, da revelação, do encontro com o divino. Lugar
que provocava, sim, sentimentos no indivíduo, mas sentimentos elevados que faziam com que o mesmo se
comunicasse com Deus. Para o Transcendentalismo, da centelha divina provocada pelo wilderness era possível
melhorar moralmente o homem. A principal percepção associada ao termo ainda é, contudo, de cunho negativo.
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que deseja em um ambiente caracterizado pela incerteza e pelo desconhecido. É possível
perceber, com isso, que o historiador traça um processo evolutivo acerca do desenvolvimento
dos EUA. É nessa noção de alteridade (“Eu” versus “Outro”), onde o colono domina o
wilderness e, por conseguinte, qualquer herança nativa ali previamente existente.
A partir da concepção turneriana de fronteira é possível perceber, então, que as
fronteiras não são apenas estruturas literalmente mapeadas através da cartografia (border),
são, também, inventadas social e politicamente pelas partes envolvidas (frontier) (ALVAREZ,
2016, p. 79). Nesse prisma, Mary Louise Pratt (1999, p. 31-32) concebe a fronteira tal qual
zonas de contato (ou fronteira colonial). Isto é, são o espaço de encontro entre colonizadores e
colonizados (ou viajantes e “visitados”), no qual culturas geográfica e/ou historicamente
separadas entram em contato umas com as outras, estabelecendo relações contínuas de
dominação e subalternização, geralmente, bastante assimétricas. A personalidade binária e
hifenizada que se origina no lado subalterno de tal assimetria tem, assim, suas formas
estereotipadas, bem como é caracterizada pela ausência da capacidade de responder e criar de
maneira completamente autônoma e pessoal. A criação de estereótipos de determinados povos
gera, por consequência, a dramatização e a carnavalização de suas formas culturais. Esse
panorama é, por sua vez, característico do ideário cultural que se consolida na zona
fronteiriça. Ou no centro da diferença colonial. Pensado por Santos (1999, p. 47-49), o
conceito de cultura da fronteira complementa o entendimento de fronteira aqui discutido.
Devido às incontáveis possibilidades de identificação e de criação cultural na fronteira, as
culturas que florescem nesses espaços conservam características particulares e específicas.
Na realidade, como explica Junqueira (2000, p. 90-91), o texto de Turner inseriu-se
num ambiente que já se encontrava amplamente fertilizado pelo mito da fronteira e pela
concepção do wilderness. A ideia de wilderness detém, com isso, relevância primordial em
termos de compreender a noção estadunidense de identidade nacional. Uma das principais
obras que descrevem esse cenário é o livro “Wilderness and the American Mind”, escrito por
Roderick Nash, em 1967. Nesse sentido, é possível perceber que o que a obra de Turner fez
foi transformar em explicação histórica aspectos e mitos que habitavam o ideário cultural dos
EUA há gerações. Dessa maneira, é possível perceber que as abstrações associadas ao termo
“wilderness”, a tese turneriana (e mito) da fronteira, além da Conquista do Oeste, conforme
foram sendo incorporadas aos poucos no país, tornaram-se uma referência no ideário cultural
estadunidense.
A história, para Turner, não era nada senão utilitária, de modo que se comprometeu a
explicar o que estava acontecendo com os EUA naquele período, pensando a história com o
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objetivo de prescrevê-la. Ao publicar sua obra, Turner determinou que, após quatro séculos de
descoberta da América, a expansão estadunidense teria atingido o seu limite a Oeste, do
Atlântico ao Pacífico, e não existia mais uma linha de fronteira no país (1993, p. 82).
Fechou-se, assim, o primeiro período da história dos EUA. À vista disso, com o fechamento
de sua própria fronteira, a “fronteira” do país tornou-se o restante mundo (WILLIAMS, 1955,
p. 383-393). Percebida não só como um conjunto de diferentes países, mas, mais
predominantemente, como um “grande hemisférico”, a AL, por sua vez, caracterizou-se como
uma dessas “novas fronteiras”. Como aponta Jacobson (2001, p. 223), os EUA já
apresentavam uma extensa história de práticas imperialistas na região. Dessa maneira, a
fronteira do país ter sido declarada como fechada ao mesmo tempo em que uma nova fronteira
se abria ao sul do Rio Grande não pode ter sido exatamente uma surpresa.
Relacionando a concepção de fronteira presente na obra de Turner às narrativas e
imagens construídas sobre a AL no ideário cultural estadunidense, Pike (1992, p. 42) descreve
que, quando o medo de que os EUA estavam caminhando em direção a uma possível
estagnação bateu na porta da Casa Branca ao final do século XIX, as autoridades políticas de
Washington passaram a acreditar que o país demandava uma renovação. Assim, os
estereótipos já descritos do latino-americano como um ser “primitivo” tornou-se uma figura
de esperança. Graças a este povo emocional, impulsivo, grosseiro, infantil, ignorante e
feminino, o anglo-americano masculino, civilizado, racional, e maduro pode deter, por mérito,
a capacidade de forjar um hemisfério. Logo, diante do esgotamento de seu wilderness
continental, considerações materiais tornaram a AL relevante para o poderio estadunidense. A
região imprimiu importância, pois continha uma abundância em wilderness (terras e recursos
inexplorados), além de abrigar populações de caráter inferior à “raça anglo-saxônica” — ou
seja, uma possível força de trabalho subserviente.
Junqueira (2000, p. 86-88) articula que Turner via a fronteira e o wilderness como a
fonte da nacionalidade estadunidense — e, portanto, em maior ou menor grau, como algo
positivo. Tal qual descrito anteriormente, as características do território onde se firmaram os
EUA marcaram a diferença entre a nação e a Inglaterra. No tocante à natureza em específico,
foi com o esgotamento do potencial de produção associado aos seus espaços naturais, que o
Império Britânico encontrou-se à beira da implosão no fim do século XIX. Exatamente no
período em que Turner teorizava. Frente a esse cenário, “preservacionistas” começaram a
denunciar que o wilderness tido como algo exclusivo do Estado norte-americana estava sendo
exterminado. Surgiu, portanto, uma ideia absolutamente nova na época: transformar partes do
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restante wilderness em parques nacionais27. Na realidade, então, o que havia de positivo na
natureza (wilderness) era a capacidade de controlá-la e transformá-la através da ação dos
homens na fronteira (industrialização e desenvolvimento). Ou seja, as características que
marcaram a construção da nacionalidade estadunidense foram sim a versão mítica do avanço
contínuo da fronteira e o wilderness. Porém, no que diz respeito ao último, mais precisamente,
o seu confinamento e a sua transformação. E, em extensão, o confinamento de tudo o que era
entendido como selvagem: a natureza em parques nacionais, os grupos indígenas em reservas,
a população negra em leis segregacionistas e mecanismos racistas, entre outros. O wilderness
havia de estar sob o controle do homem branco, do indivíduo civilizado.
Tal qual o alinhamento do dogma cristão à ideia de progresso configurou-se como uma
peça-chave para a criação da ideologia que sustentou o domínio europeu. A Igreja nos EUA,
segundo Pike (1992, p. 40-41), desempenhou um papel fundamental na consolidação da visão
turneriana no país, no que diz respeito ao seu ideário cultural em relação à região
latino-americana. Isso, porque, para a Instituição, a prática da guerra comprometia o princípio
da excepcionalidade estadunidense, tornando o país semelhante aos demais Estados, em
especial à Europa. Frente à realidade do grande e sangrento conflito que foi a Guerra de
Secessão nos EUA, a Igreja encontrava-se em busca de imagens de esperança para escapar da
prática tão comum ao Velho Mundo. A Igreja voltou-se, então, para o sul do continente, onde
identificou nas numerosas reservas naturais exuberantes e sublimes da AL uma possível saída
para a tamanha degradação vislumbrada. Desse modo, expõe Junqueira (2000, p. 63), o
wilderness correspondia, também, ao lugar de fortalecimento físico e moral. Lugar o qual o
homem procura a fim de testar sua força física e moral, até regenerar a sua própria existência.
Nesse sentido, Pike precisou que, através de atitudes tomadas frente a espaços onde há
o natural e, muitas vezes, invocando a Bíblia para justificar esses impulsos, “os americanos
revelam a essência de seus impulsos capitalistas e imperialistas” (1992, p. 1, tradução
nossa28). Isso, porque a necessidade imperialista de refinar, corrigir e reparar a paisagem
natural para trazê-la à Modernidade (exaltar seus vales, abaixar suas montanhas e endireitar
suas curvas, culturas e povos) encontra, na desorganização e imperfeição da natureza, um
potencial de melhoria e aperfeiçoamento moral, tal qual de desenvolvimento e de geração de
lucro naquele território. Desse modo, à medida em que os estereótipos referindo-se ao estado
27
De acordo com Junqueira (2000, p. 67-68), os EUA inventaram a ideia de preservar a natureza primária em
parques nacionais. Foram o primeiro país a estabelecer uma região com estas características: Yellowstone, criado
em 1872. Foram retirados do terreno do agora parque e confinados em reservas os grupos indígenas Crow,
Blackfeet e Shoshone-Bannock. Os mesmos habitavam tal espaço desde a segunda metade do século XIX.
28
“[...] Americans reveal the essence of both their capitalist and their imperialist drives.”
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pré-civilizado da AL desenvolveram-se, eles foram, predominantemente, imagens pejorativas
que documentavam a inferioridade de sua cultura (PIKE, 1992, p. 42). Esse panorama levou
ao desprezo aos latino-americano tal qual uma transferência particularizada do conferido aos
povos nativos do território que veio a ser os EUA. Especialmente no tocante às repúblicas ao
sul do Rio Grande que compartilham de uma herança e tradição indígena pulsante.
Por fim, a incorporação dos valores turnerianos pela política externa estadunidense foi,
em especial, notável durante os anos da GF, uma vez que Turner (1993, p. 82) definiu que o
efeito mais importante da fronteira foi a promoção da democracia no território estadunidense.
A Doutrina Truman, por exemplo, pareceu se aproximar bastante de uma das afirmações
elementares da tese de Turner ao instituir que a segurança e o bem-estar dos EUA dependiam
da obtenção de sucesso na missão exclusiva do país de defender e ampliar a fronteira da
democracia para todo o mundo. Inclusive, o referido presidente intitulou um de seus
principais discursos de: The American Frontier. Além disso, especialmente no período da
corrida espacial soviético-estadunidense, a paisagem lunar foi chamada de wilderness. A
administração de John Kennedy, ainda, reciclou esta forma cultural mais antiga e a aplicou a
um novo contexto. “New Frontier” (Nova Fronteira) foi uma expressão bastante utilizada
durante a campanha presidencial de 1960 e, depois, incorporada pela sua gestão. Para a AL, a
ideia de “Nova Fronteira” foi relacionada, sobretudo, à ALPRO. Nesse prisma, como afirma
Pereira (2005, p. 67-69), a ideia de wilderness foi novamente utilizada para designar a “nova
fronteira” que se colocava para os EUA. Isto é, as repúblicas ao sul do Rio Grande.
Ao optar pela denominação “New Frontier”, Kennedy incorporou a força simbólica do
termo. Tal constatação pode ser observada em seu discurso no qual aceitou representar o
candidato oficial do Partido Democrata nas eleições que aconteceriam em breve:
Pois eu estou aqui esta noite, de frente para o oeste, no que antes era a última
fronteira. Das terras que se estendem por cinco mil quilômetros atrás de nós, os
pioneiros abandonaram sua segurança, seu conforto e, às vezes, suas vidas para
construir nosso novo Oeste. Eles estavam determinados a tornar o novo mundo forte
e livre — um exemplo para o mundo, para superar seus perigos e dificuldades, para
conquistar os inimigos que o ameaçavam de dentro e de fora. Alguns diriam que
essas lutas terminaram, que todos os horizontes foram explorados, que todas as
batalhas foram vencidas, que não há mais uma fronteira americana. Mas [...] os
problemas não estão todos resolvidos e as batalhas não estão todas ganhas; e hoje
estamos à beira de uma Nova Fronteira [...] nós estamos nessa fronteira em um
ponto de virada da história. Devemos provar tudo de novo, a um mundo que está nos
observando, como já fizemos em um cenário muito mais claro, se esta nação,
concebida como é, com sua liberdade de escolha, sua amplitude de oportunidades,
sua gama de alternativas, pode competir com o determinado avanço do sistema
comunista. Essa é a questão da Nova Fronteira (1960, p. 4-6, tradução nossa29).
29

“For I stand here tonight facing west on what was once the last frontier. From the lands that stretch three
thousand miles behind us, the pioneers gave up their safety, their comfort and sometimes their lives to build our
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Sendo assim, a tese de Turner tornou-se especialmente problemática quando o seu
pano de fundo fundiu-se com o ideário cultural estadunidense e, principalmente, no que diz
respeito à formulação da política externa do país. Por meio da união de conceitos como
expansão, excepcionalidade e democracia, o historiador originou o substrato fundamental no
qual o seu pensamento baseou-se. Semelhante ao promovido pela ideologia do progresso, a
tese da fronteira tornou-se uma das diretivas de ação dos EUA. A mesma concedeu ao país
uma visão patriótica que (1) aliviou suas dúvidas para com o mundo; (2) justificou a
agressividade de sua política externa; (3) forneceu uma explicação para o seu sucesso; e,
sobretudo, (4) divulgou uma receita universal para a resolução de problemas. A mesma
passou, então, a poder ser aplicada — através de práticas mais ou menos intervencionistas —
em outros Estados que se encontrassem sofrendo com problemas aproximados.
Por último, é possível perceber que a fronteira como mito, associada à ideia do
wilderness, apresentou eficiência, maleabilidade e permanência no ideário cultural do país.
Tal substrato ideológico foi utilizado pelos EUA em períodos temporais e históricos distintos.
Nas palavras de Junqueira (2000, p. 73), o ideário cultural e os mitos que o compõem devem
ser entendidos como “bens simbólicos de determinada sociedade e podem ser usados tanto
pela dominação como pela resistência. Evidentemente, o mito só funciona se a sociedade o
aceita como uma representação válida da realidade”. Tratando-se da GF, ao longo conflito
bipolar desenvolveu-se um substrato ideológico nos EUA que, apesar de inédito sob este
nome e carregando particularidades, apresentou vínculos consideráveis com os dois mais
artigos descritos pelo presente trabalho. O mesmo foi intitulado de “teoria da modernização”.
1.4 UM SUBSTRATO IDEOLÓGICO PARA CHAMAR DE SEU: O CONFLITO BIPOLAR
E A TEORIA DA MODERNIZAÇÃO
Frente ao conflito bipolar, o que diferenciou os EUA dos demais Estados no bloco
capitalista foi a percepção de que, aos olhos estadunidenses, os símbolos e imagens desta
nação — o livre-mercado, a democracia, a expansão e seu “povo eleito” — tinham funções
teleológicas. O que era a “América” naquele tempo havia de ser o mundo futuramente. Como
new West. They were determined to make the new world strong and free – an example to the world, to overcome
its hazards and its hardships, to conquer the enemies that threatened from within and without. Some would say
that those struggles are all over, that all the horizons have been explored, that all the battles have been won, that
there is no longer an American frontier. But [...] the problems are not all solved and the battles are not all won;
and we stand today on the edge of a New Frontier [...] we stand at this frontier at a turning-point of history. We
must prove all over again to a watching world, as we said on a most conspicuous stage, whether this nation,
conceived as it is with its freedom of choice, its breadth of opportunity, its range of alternatives, can compete
with the single-minded advance of the communist system. That is the question of the New Frontier”.
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demonstrado na presente dissertação, enquanto o ideário cultural estadunidense, bem como
seus mitos, remontam a origens bastante remotas, suas manifestações ideológicas
desenvolveram-se e foram atualizadas ao longo dos anos, na medida em que foram
necessários compromissos entre ideias divergentes e o contexto histórico alterou-se. Assim,
da mesma forma que aponta Hunt (2009, p. 125), o conteúdo dos substratos ideológicos que
permeiam

a

nação

estadunidense

podem

ter

significados

surpreendentemente

contemporâneos. Portanto, faz sentido falar de uma ideologia que remonta a anos passados,
mas é uma ideologia em constante aprimoramento e adequação, onde as experiências
geracionais são interpretadas e os conflitos identificados resolvidos.
A história das intervenções dos EUA no Sul Global é, em grande parte, a história de
como este substrato ideológico desenvolveu-se com o passar do tempo e moldou a política
externa de Washington. Para Wilson e muitos de seus contemporâneos, a decisão pela guerra
significou que a nação estadunidense poderia remodelar um mundo no qual havia tantos erros
que precisavam ser corrigidos e onde a sua experiência nacional poderia servir de exemplo.
(WESTAD, 2007, p. 15-16). Como menciona Kramer (2016, p. 261), a guerra provou ser um
espaço no qual a divisão racializada é forjada, expressa e contestada. Em contextos de guerra,
as distinções existentes de amigo e inimigo são apreendidas e aprofundadas, mas também
desenraizadas e transformadas. À medida que ocorrem os conflitos, as partes envolvidas
reformulam suas noções de “Eu”, comunidade, Estado e oponente, frente às exigências do
combate e da geopolítica nos quais encontram-se inseridos.
A maneira como a Segunda Guerra terminou provou que os EUA poderiam derrotar o
mal em escala global. Ao mesmo tempo, garantiu no ideário cultural do país que o mundo
desejava o American Way of Life — por meio de seus produtos e de suas ideias30. De acordo
com Westad (2007, p. 20-21), o que Washington viu no Sul Global foram povos que
precisavam ser libertados de antigas formas de opressão social e ideológica. Pessoas cujas
vidas eram tão diferentes que sua própria existência configurava um desafio para a missão
global estadunidense. Já que os EUA eram, sem dúvida, o mais poderoso do bloco capitalista,
a participação ao seu lado na GF puxaria seus aliados em uma direção mais democrática e de
desenvolvimento. E, após duas guerras mundiais, ficou claro, aos olhos do país, o que poderia
acontecer em tais sociedades se elas não fossem expostas à forma estadunidense de progresso,
30

Como descreve Pereira (2005, p. 61), em parte como fruto desta pressão, Washington estimulou a criação de
organizações e programas, como a USIA e o Fulbright Exchange Program, que, entre outras atividades,
promoviam a divulgação do país no exterior. No período que se iniciou logo após o fim da Segunda Guerra, a
“Campanha da Verdade” foi um dos marcos dessa nova postura estadunidense. Formulada em 1950, objetivando
fazer frente à propaganda comunista soviética, a Campanha da Verdade dirigiu-se especialmente a lideranças
políticas e religiosas, além de outros meios de disseminação, com livros, revistas, exibições e palestras.
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mas sim sequestradas por falsas formas de Modernidade. O país havia superado o potencial
econômico e militar de seus adversários, agora havia chegado a hora de transformar inimigos
e amigos à sua própria imagem.
Nesse sentido, grande parte da agenda de política externa estadunidense no conflito
bipolar, referindo-se, em específico, às intervenção e projeção do país no Sul Global, foi
definida bem antes de 1947. O que a GF ofereceu foram novas oportunidades e exigências.
Como demonstra Pereira (2005, p. 75-76), os EUA viam no Sul Global um estado de
constante incerteza. Estes países, na visão de Washington, precisavam, então, caminhar em
novas direções e sob uma nova liderança. É verdade que, tal qual demonstrado nos tópicos
anteriores, a ideia da “missão” que os EUA teriam para com o restante do mundo é algo
recorrente tanto na política externa do país quanto no seu ideário cultural. Ainda assim, o
contexto histórico da GF foi capaz de proporcionar um substrato ideológico próprio de seu
período — com distâncias e aproximações em relação aos seus predecessores.
A teoria da modernização deve ao sociólogo de Harvard Talcott Parsons a sua
principal inspiração recente, em especial à sua obra “The Structure of Social Action” (1937).
Parsons foi um dos principais tradutores das obras de Max Weber para o inglês na década de
1930 — sobretudo fornecendo sua interpretação pessoal acerca da premissa weberiana do
papel da racionalidade e da irracionalidade na transição da sociedade tradicional para a
moderna. De acordo com Westad (2007, p. 33-34), a obra de Parsons afirmou que uma
transição integrada e estável para a sociedade industrial só poderia ser alcançada por meio de
mudanças nos valores políticos e culturais. Parsons (1937) acreditava que eram as
oportunidades para o indivíduo se encaixar nas estruturas da sociedade que determinavam o
curso da história. Nessa visão, a forma de transição descrita por Parsons já havia ocorrido nos
EUA. No entanto, houveram, também, modernizações malsucedidas. Em especial, na
Alemanha, na URSS, na China e na AL. Exigiu-se, assim, a busca por uma grande teoria do
caminho da “tradição” até a “Modernidade”. Latham (2000, p. 30-31) demonstra que, como
uma grande teoria, a modernização prometeu unir diferentes ramos da análise social e ordenar
as evidências de um mundo estranho e complexo. As afirmações científicas da teoria da
modernização pós-Segunda Guerra apareceram, pela primeira vez, no campo da sociologia,
Além disso, a mesma foi, desde o início, uma criação propriamente estadunidense. Até então,
a literatura europeia ocidental havia dominado os trabalhos teóricos da área.
Assim, nos estudos produzidos nos EUA sobre a mobilização da comunidade
científica, especialmente aquela ligada às ciências sociais, e sua influência no
desenvolvimento da política externa do país, a figura de Walt Rostow ganhou destaque. Sua
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teoria dos “estágios de crescimento econômico”, um modelo que Rostow desenvolveu durante
a década de 1950, propunha-se a lidar com o que foi considerado os três dos maiores
problemas do mundo de então: a política de assistência ao desenvolvimento; a gestão da
competição entre as antigas e as novas sociedades industriais; e a superação da GF
(PEREIRA, 2005, p. 73-74). Em 1951, Rostow havia fundado, juntamente com o economista
Max Millikan, o Center for International Studies (CENIS), do Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Suas ideias foram construídas, primeiramente, com base nas teorias de
uma comunidade de acadêmicos, a maioria localizada em Boston, conhecida como o grupo
Charles River. Já em 1952, o corpo docente do CENIS começou a se concentrar na
importância dos programas de ajuda externa para a política externa dos EUA. Tais teóricos
dedicaram-se a modelos e teorias para explicar como os programas de auxílio ao
desenvolvimento econômico e melhoria social poderiam criar um crescimento duradouro. Em
meados da década de 1950, os estudiosos do CENIS empreenderam grandes esforços para
influenciar autoridades políticas em Washington (TAFFET, 2007, p. 20).
Para divulgar suas opiniões, o CENIS escreveu e distribuiu aos membros do
Congresso um projeto para um programa abrangente de ajuda externa. Em seguida,
publicaram o documento, de título confiante, chamado “A Proposal: Key to an Effective
Foreign Policy”. Segundo Jeffrey Taffet (2007, p. 20), a premissa básica do texto era que os
EUA deveriam utilizar seus programas de ajuda externa (Foreign Aid Initiatives) como uma
ferramenta para promover mudanças positivas no sistema internacional. Os pesquisadores do
CENIS não estavam apenas apresentando um argumento econômico. Eles sugeriam que a
ajuda externa poderia ter objetivos abertamente políticos. Isto é, se Washington quisesse
combater a GF de maneira eficaz, precisava criar sociedades que compartilhassem seus
valores. O CENIS sugeriu que o crescimento econômico por si só não era suficiente; algum
tipo de mudança qualitativa tinha que ocorrer na maneira como as pessoas viviam, em seus
valores e ideias, em suas culturas.
Em 1960, Rostow popularizou essas ideias em “The Stages of Economic Growth: A
Non-Communist Manifesto”. Este estudo propôs uma teoria da “decolagem” econômica
baseada nos princípios da teoria da modernização. Rostow (2017) pressupunha cinco estágios
de desenvolvimento econômico: (1) uma sociedade tradicional, (2) uma sociedade nas
condições prévias para a decolagem, (3) a decolagem, (4) o caminho para a maturidade e (5) a
idade de alto consumo de massa. Nesse pensamento, os EUA estavam entrando na última
fase. A Europa Ocidetal, o Japão e a URSS encontravam-se encaminhados para o mesmo
estágio. Entretanto, as nações ao sul do Rio Grande ainda se encontravam na fase de
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pré-condições para a decolagem, o segundo estágio. Argumentou-se que um programa de
ajuda econômica bem financiado poderia servir como um forte estímulo e colocar a AL na
fase de “decolagem”. A partir desta fase, o movimento para os estágios posteriores seria
inevitável. O estudo de como os Estados mais ricos passaram do “tradicional” ao “moderno”,
e, em seguida, a aplicação e repetição dos mesmos processos nos países mais pobres, levaria à
extensão das sociedades modernas.
No fim da década de 1950, Rostow começou a trabalhar junto ao Departamento de
Estado estadunidense, como elaborador de programas de política externa, durante a gestão
presidencial de Dwight Eisenhower. Em 1961, foi nomeado assessor especial do presidente
Kennedy para assuntos de Segurança Nacional. Continuou trabalhando para a Casa Branca até
1968, durante a administração de Lyndon Johnson. Encerrou sua carreira junto à
administração central dos EUA como conselheiro de Segurança Nacional. Nesse prisma, a
promoção do modelo de Rostow como um contraponto ao marxismo ganhou especial atenção
de Washington durante os mandatos de Eisenhower, Kennedy e Johnson. Tal modelo foi
utilizado como referência para o desenvolvimento de programas de ajuda externa, visando a
contenção da “ameaça comunista” em várias partes do mundo, em especial na AL. Tendo em
vista a influência política e intelectual de Rostow, pode-se interpretar a ALPRO como a
expressão mais substancial de um programa de ajuda ao desenvolvimento econômico e à
melhoria social de um povo pensado a partir das premissas da teoria da modernização.
Com a ampliação do ensino superior estadunidense no pós-Segunda Guerra e um
rápido aumento no número de estudantes estrangeiros no país, a teoria da modernização na
forma da instrumentalização teórico-política do American Way of Life foi defendida, também,
em outras partes do mundo. Como explica Latham (2000, p. 22), um método comparativo,
apoiado por dados cuidadosamente direcionados, muitas vezes quantitativos, sustentou os
teóricos e tornou o problema de promoção do desenvolvimento em níveis globais menos uma
questão de especulação abstrata e mais uma tarefa envolvendo a avaliação de fatos neutros,
sólidos e objetivos. Armados com suas ferramentas analíticas, cientistas sociais ao redor do
mundo esforçaram-se para enfrentar os desafios identificados pelos trabalhos do CENIS. Em
especial, elites latino-americanas. Como afirma Pereira (2007, p. 34), o substrato ideológico
oferecido por Rostow tornou-se uma espécie de arquétipo, um modelo a ser seguido dentro do
paradigma da modernização. Tal qual o progresso como ideologia e a tese da fronteira de
Turner, a teoria da modernização deu forma e estrutura, além de certo respaldo científico, a
uma construção imagético-discursiva presente no ideário cultural estadunidense.
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De maneira semelhante, Westad (2007, p. 34) afirma que, apesar de excessivamente
autorreferencial, a tentativa liderada pelos EUA de compreender as causas das mudanças
sociais e políticas do Sul Global foi muito além da simples apologia e da construção de
hierarquias globais. Examinando questões semelhantes na era da GF, a teoria de
modernização, apesar de suas afirmações e de seus proponentes específicos, não foram
avanços intelectuais inéditos, tampouco iniciativas políticas completamente novas. Em sua
obra, Latham (2000) identifica dois principais substratos ideológicos anteriores que de muito
se valeu Rostow para formular seu pensamento — consciente ou inconscientemente. O
primeiro deles corresponde aos modelos iluministas e os ideais imperiais europeus. Este
arcabouço intelectual-político é identificado, nesta dissertação, pela concepção articulada por
Ani (1994): ideologia do progresso. O último, referindo-se à potencial ressonância entre a
modernização e as ideologias muito mais antigas do Destino Manifesto e do imperialismo,
corresponde às reflexões propostas por Turner (1893) em sua tese da fronteira.
No que diz respeito ao primeiro substrato, a necessidade de uma Europa Ocidental
altruísta e benevolente, cujo seu papel era fornecer assistência material e tutela moral para
direcionar o curso dos menos “avançados”, foi recuperada pelos teóricos estadunidenses da
modernização. Além disso, no estabelecimento de estágios de uma lógica linear, a definição
de mudança como um processo integrado e a ênfase na capacidade das sociedades
“desenvolvidas” de empurrar as sociedades mais “primitivas” em direção ao ponto final da
Modernidade, a teoria modernizadora empregou uma lógica notavelmente semelhante àquela
que permitiu a compreensão do progresso como uma ideologia; pressupondo modelos
evolutivos de mudança social.
Baseando-se no trabalho de Williams “The Tragedy of American Diplomacy” (1962),
Latham (2000, p. 14) afirmou que a teoria da modernização estava enraizada na crença,
derivada de uma compreensão cultural amplamente aceita da fronteira de Turner de que a
vitalidade doméstica dos EUA dependia da expansão contínua por meios comerciais ou
coloniais. Na GF, estes cientistas sociais e autoridades políticas estadunidenses remontaram
ao movimento para o Oeste do século XIX para argumentar que a sua nação era a melhor
esperança do mundo e deduziu desse ideário a conclusão de que a expansão natural dos EUA
automaticamente estenderia a área de liberdade no âmbito global. A teoria da modernização
refletiu a convicção de que, além de servir aos interesses estratégicos, a expansão para o
exterior perpetuaria o revigoramento que Turner associou ao movimento ao Oeste da fronteira
continental. Esse movimento não dizia respeito, portanto, apenas em termos dos poderes

65

militar e econômico, mas, também, a um programa de regeneração cultural (LATHAM, 2000,
p. 145). A liderança mundial durante a GF, aliás, não pareceu exigir nada menos31.
Com isso, tal qual o conceito de colonialidade do poder prevê, é possível perceber que
este mais novo substrato permitiu que, mesmo quando o mundo tornou-se formalmente
descolonizado, os modernizadores continuassem a falar em termos dicotômicos, definindo as
virtudes das nações “avançadas” em oposição às deficiências endêmicas e patológicas de
Estados e povos menos “evoluídos”. De acordo com Latham (2000, p. 59-60), a teoria da
modernização afirmou que a promoção do desenvolvimento global envolvia encontrar as
lições certas no próprio passado histórico dos EUA. Essa teoria ressoou com combinações
anteriores do papel missionário, controle imperial e construção de uma ideia de raça no país.
Como explica Latham (2000, p. 16-17), ao descrever a modernização como um processo
benevolente, universalmente válido e cientificamente e historicamente documentado, os
cientistas sociais, as autoridades políticas e a mídia estadunidenses, por meio de um substrato
que supostamente concebeu o desenvolvimento econômico e a melhoria social em termos
objetivos, recuperaram concepções mais antigas. Nominalmente, o progresso como ideologia
(ANI, 1994) e a tese da fronteira (TURNER, 1893).
Sendo assim, é possível perceber que as ideias sobre a modernização foram muito
além do debate acadêmico-intelectual. Foi parte de uma ideologia mais robusta sobre a
própria natureza da sociedade estadunidense, bem como sobre o que o poderio do país poderia
alcançar. Segundo Latham (2000, p. 22-23), a teoria da modernização desempenhou um papel
significativo em construções mais amplas da GF, no tocante ao interesse nacional, às relações
exteriores e à identidade cultural dos EUA. Claro que a teoria da modernização não explica,
sozinha, a formulação da política externa de Washington durante o conflito bipolar e, em
especial, a voltada para a AL. A elaboração política detém múltiplas fontes. Ainda assim,
articulada da forma aqui apresentada, a modernização foi um meio de garantir a manutenção
31

Como lembra Latham (2000, p. 18), é importante reconhecer que, mesmo no final dos anos 1950 e início dos
1960, nem todos os estadunidenses compartilhavam da visão de sua nação apresentada pela teoria da
modernização. Muitos voluntários que retornavam do Corpo da Paz (Peace Corps), especialmente os
afro-americanos, por exemplo, rejeitaram a descrição de Washington de sua capacidade de produzir um
progresso dramático, abrangente e transformador no exterior. Com o tempo, movimentos sociais de base ampla
desafiaram a forma como a era da “modernização” articulou-se no contexto doméstico e criticou a definição de
uma “cultura da pobreza” a ser resgatada por programas federais. Mais tarde, especialmente devido à Guerra do
Vietnã, um movimento de direitos civis mais mobilizado e a ascensão da Nova Esquerda no país deram a tal
dissidência uma voz pública mais contundente. Em adição, como exprime Westad (2007, p. 37), a partir da
década de 1960, o número de estudantes do Sul Global que foram para os EUA concluir parte de sua educação
aumentou consideravelmente. As sucessivas autoridades políticas estadunidenses enxergavam que, ao retornarem
para casa, esses estudantes constituir-se-iam um recurso-chave ao qual Washington poderia recorrer na sua busca
por influenciar e reformar a periferia internacional. Porém, isso nem sempre ocorreu. Em alguns casos, os
visitantes voltaram-se contra a mensagem ideológica dominante no país e começaram a se identificar com
diferentes formas de crítica à Modernidade, especialmente tratando-se da atuação dos EUA no exterior.
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não só da superioridade estadunidense, mas da hegemonia de uma superpotência, frente a uma
período da história em que as nações do Sul Global passaram a buscar mais independência e
autonomia. Ao mesmo tempo em que o sistema internacional tornava-se mais interdependente
e globalizado, sobretudo economicamente. Além disso, a teoria da modernização surgiu em
um momento no qual os projetos nacionalistas da periferia internacional e as revoluções de
inspiração

marxista

colocavam

as

afirmações

do

liberalismo estadunidense em

questionamento.
Por fim, a ideia defendida pela modernização, onde Estados e povos progridem num
determinado período de tempo e de acordo com leis universais inerentes à natureza ou ao
espírito humano, possibilita a continuidade da colonialidade como estrutura fundamental do
padrão global de poder. Porém, tal concepção aparece, também, como um produto
epistemológico construído pelo dispositivo de poder colonial. Segundo Westad (2007, p.
11-12), a ciência como progenitora da “ação racional” sustentou a fé estadunidense no
significado universal de seu Estado desde o início. Isso, porque, os EUA foram o primeiro
país criado por completo com base nos princípios do Iluminismo europeu. Dessa forma, a
identidade do país tornou-se ligada ao próprio conceito de Modernidade. Isto é, a forma de se
tornar moderno era imitar o exemplo estadunidense. Castro-Gómez explica, assim, que o
aparelho conceitual das ciências sociais sustentou-se por um imaginário colonial de caráter
ideológico. Conceitos binários tais como barbárie e civilização, tradicional e moderno, mito e
ciência, infância e maturidade, pobreza e desenvolvimento, entre tantos outros, permearam os
modelos analíticos da área. A diferença colonial tem como produto, portanto, não só a
colonialidade do poder como, também, a colonialidade do saber. Tal compreensão é, com isso,
explorada no capítulo seguinte.
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PARTE II
COLONIALIDADE DO SABER
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Até que os leões tenham seus próprios
historiadores, as histórias de caçadas
continuarão glorificando o caçador (provérbio
africano).
Eduardo Galeano
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2 NEXO CONHECIMENTO-PODER: O COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS E AS
SUAS LIGAÇÕES COM O ESTABLISHMENT ESTADUNIDENSE
Como descreve Achúgar (1998, p. 207), o provérbio acima citado retrata um conflito
permanente através da imagem de três personagens: leões, caçadores e historiadores. A grosso
modo, os subalternos, os dominantes e os intelectuais. Ao mesmo tempo em que faz alusão a
uma história, este provérbio projeta dois lugares e duas práticas intelectuais distintas: o lugar e
a ação dos leões e o lugar e a ação dos caçadores. O historiador acrescenta a posicionalidade
do intelectual que, não pertencendo por completo à esfera dos leões subalternos ou à dos
caçadores dominantes, detém a possibilidade de se posicionar ao lado de um ou de outro.
Assumindo, se não uma identidade, pelo menos uma consciência “emprestada”. Nesse
sentido, como descrito por Santos e Menezes (2009, p. 7-9), o conhecimento não existe sem a
prática e atores sociais. E ambos encontram-se no interior das relações sociais. As últimas, por
sua vez, são sempre culturais (intra ou entre culturas32) e políticas (pressupõem dinâmicas de
poder). Com isso, não é possível dissociar da epistemologia o contexto cultural e político no
qual o conhecimento foi criado e é reproduzido.
No entanto, tal premissa não encontrou-se, sempre, contemplada. Como demonstra
Quijano (1992, p. 14), no mesmo período em que se consolidou a dominação política europeia
com a colonização da América — e, portanto, a colonialidade do poder —, estabeleceu-se,
também, um complexo cultural que se firmou como um paradigma universal de conhecimento
e da relação da Europa com o restante do mundo. À luz deste pensamento, torna-se relevante
questionar o impacto do colonialismo na construção epistemológica. A epistemologia
dominante consolidada a partir do surgimento deste padrão de poder capitalista, moderno e
colonial baseou-se, justamente, na dupla intervenção referida: a diferença política do
colonialismo e a diferença cultural associada aos valores e ideais do Ocidente (SANTOS;
MENESES, 2009, p. 10). A elaboração intelectual da Modernidade promoveu, portanto, uma
perspectiva de conhecimento e uma forma de produção de saber que reproduziram o padrão
de poder, e, portanto, a colonialidade intrínseca a ele. Ao privilegiar modelos e conteúdos
próprios, a Modernidade também se constituiu como uma maneira de apreender o mundo a
partir de conceitos binários (COSTA, 2006, p. 117-118).

32
Ao contrário do multiculturalismo — que pressupõe a existência de uma cultura mais ampla que aceita, tolera
ou reconhece a existência de outras culturas no espaço cultural onde atua — a interculturalidade pressupõe o
reconhecimento recíproco e a disponibilidade para enriquecimento mútuo entre várias culturas que partilham de
um dado espaço cultural.

70

Na literatura decolonial, seja a partir da denominação “Projeto da Modernidade”
(CASTRO-GÓMEZ, 2005) ou “Eurocentrismo” (QUIJANO, 2000), menciona-se, aqui, uma
concepção acerca do conhecimento cuja elaboração sistemática começou na Europa
Ocidental, em meados do século XVII, com a inauguração do intitulado “Século das Luzes”,
ou Iluminismo. Ainda que suas raízes possam remontar a tempos anteriores, foi nos séculos
seguintes que a mesma tornou-se hegemônica. A sua constituição ocorreu associada tanto à
secularização burguesa do pensamento europeu (liberalismo) quanto à experiência e
necessidades do padrão mundial de poder estabelecido a partir da América: capitalista,
colonial e moderno33. A colonização, segundo Quijano (2000, p. 131-133), fez com que os
povos originários fossem despojados de suas identidades históricas únicas e particulares,
implicando na desapropriação de seu lugar na história da humanidade no tocante à produção
cultural, a qual promoveu a sua relocalização no novo tempo histórico. O último constituiu-se
a partir da América e, posteriormente, tendo em vista a Europa.
De acordo com Grosfoguel (2008, p. 119-120), foi René Descartes quem inaugurou
este novo momento na história do pensamento ocidental. Isto é, a máxima cartesiana
formulada por Descartes, “Penso, logo existo”. Através desta afirmação, Descartes concebeu
um conhecimento não-situado, universal, verdadeiro, o qual encontrava-se, agora, não mais na
vontade inescrutável de Deus, mas reunido sob a mente de um sujeito: o Homem Ocidental.
Esta suposição de que o saber poderia carregar uma neutralidade e uma objetividade
desinserida tornou possível uma forma de conhecimento para além do tempo e do espaço,
com acesso privilegiado às leis do universo e uma capacidade única de produzir teorias
científicas. Assim, ao quebrar a ligação entre o sujeito da enunciação e o lugar epistêmico,
originou-se o mito do “Eu” não-situado: aquele que oculta não só quem fala, mas o lugar
epistêmico, geo-político e corpo-político a partir do qual o sujeito se pronuncia. Isto é, as
estruturas do poder e, por extensão, do saber.
Além disso, como descreve Santos (1995, p. 17), tendo sobretudo Francis Bacon como
precursor, esta forma de produção de saber que pretendia um conhecimento utilitário,
funcional e capaz de compreender profundamente o real passou a pressupor, também, um
conhecimento capaz de dominar e transformar. Santos (1995, p. 17) continua, afirmando que
essa concepção constitui um dos pilares da ideia de progresso que ganhou corpo no
33
Convém mencionar que, naturalmente, esta categoria euro-centrada de conhecimento não envolve toda a
história cognitiva de toda a Europa, ou mesmo da Europa Ocidental. Como sintetiza Quijano (2000, p. 132), não
se refere a todas as formas de saber de todos os europeus e em todos os tempos, mas a uma racionalidade ou
perspectiva de conhecimento específica que se tornou globalmente hegemônica ao colonizar e sobrepor todas as
demais — anteriores ou diferentes. Além de conhecimentos locais, tanto na Europa como no resto do mundo.
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pensamento da Europa a partir do século XVIII. Tal como Ani (1994) evidencia em seu
trabalho, com o conceito “ideologia do progresso”, Castro-Gómez (2005, p. 84) afirma que o
imaginário do progresso aparece como um produto ideológico construído do dispositivo de
poder colonial. No presente trabalho, nota-se que, da mesma forma, o progresso como
ideologia instituiu, também, um dispositivo de saber colonial. Castro-Gómez (2005, p. 80)
complementa, ainda, que a natureza foi apresentada por Bacon como o grande “adversário” do
homem. Tendo em vista as suas forças mágicas e misteriosas, as quais não se pode reduzir à
calculabilidade, o papel da razão técnico-científica passou a ser, justamente, este controle do
natural. Ou seja, o controle deste “wilderness” nos termos descritos por Turner (1893).
Sendo assim, Santos (1995, p. 18-19) afirma que foi este pensamento que marcou a
emergência das ciências sociais no século XIX. Isto é, a consciência filosófica das ciências
sociais teve no racionalismo cartesiano e no empirismo baconiano a sua base inicial. O que
condensou-se no positivismo oitocentista, pressupôs que, tal qual era possível descobrir as leis
da natureza, era igualmente factível descobrir as leis da sociedade. Castro-Gómez (2005, p.
14), por sua vez, intitulou isso de “ponto zero” das filosofias eurocêntricas, ou seja, o ponto
de vista que se apresentou como isento de ponto de vista. Nas palavras de Grosfoguel:
Trata-se, então, de uma filosofia na qual o sujeito epistêmico não tem sexualidade,
gênero, etnia, raça, classe, espiritualidade, língua, nem localização epistêmica em
nenhuma relação de poder, e produz a verdade desde um monólogo interior consigo
mesmo, sem relação com ninguém fora de si. [...] a filosofia sem rosto do ponto zero
será assumida pelas ciências humanas a partir do século XIX como a epistemologia
da neutralidade axiológica e da objetividade empírica do sujeito que produz
conhecimento científico (2007, p. 64-65, tradução nossa34).

Nesse prisma, a união entre estas duas qualidades — (1) “Eu” não-situado e (2)
Controle da natureza — permitiu ao homem ocidental, em termos históricos, representar o seu
conhecimento como o único capaz de alcançar uma consciência universal. Dispensou-se, com
isso, o conhecimento periférico, sob a justificativa do mesmo representar variadas formas de
particularismos, e, portanto, incapaz de alcançar a universalidade. Com o fim formal da
colonização, a dissolução dos impérios europeus e a ascensão estadunidense no sistema
internacional, essa estratégia epistêmica foi amplamente apropriada, em especial pelos EUA,
para se referir aos, agora independentes, países do Sul Global. Segundo Grosfoguel:

34
“Se trata, entonces, de una filosofía donde el sujeto epistémico no tiene sexualidad, género, etnicidad, raza,
clase, espiritualidad, lengua, ni localización epistémica en ninguna relación de poder, y produce la verdad desde
un monólogo interior consigo mismo, sin relación con nadie fuera de sí. [...] la filosofía sin rostro del punto
cero, que será asumida por las ciencias humanas a partir del siglo XIX como la epistemología de la neutralidad
axiológica y la objetividad empírica del sujeto que produce conocimiento científico”.
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Ao esconder o lugar do sujeito da enunciação, a dominação e a expansão coloniais
europeias/euro-americanas conseguiram construir por todo o globo uma hierarquia
de conhecimento superior e inferior e, consequentemente, de povos superiores e
inferiores (2008, p. 120).

Dessa forma, no decorrer do tempo, a localização e o posicionamento da enunciação e
do saber encontraram-se em grande escala, ao menos no Norte Global, enraizados numa
discussão disposta a partir de termos dicotômicos: bárbaro/civilizado, colonizado/colonizador,
primitivo/moderno, atrasado/desenvolvido. Isto é, mesmo quando se argumenta que as
fronteiras desses binarismos foram redesenhadas e a divisão colonizador/colonizado
reorganizada. Em outras palavras, como evidencia Quijano (2000, p. 133), o padrão de poder
fundado na colonialidade também implicava um padrão cognitivo, uma nova perspectiva de
conhecimento: a colonialidade do saber. A partir disso, o que realmente encontra-se em
disputa quando se trata de poder e de representação? Qual a relação entre o debate acadêmico
e a formulação de políticas? E, para mais, quais são os personagens que participam deste
debate? Ainda que nenhuma dessas reflexões seja, propriamente, nova, elas tornam-se
particularmente interessantes tratando-se da produção de conhecimento, da formulação de
agendas teóricas e, a partir disso, da implementação de políticas.
2.1 “THINK TANK” UM TERMO EM DISCUSSÃO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
James McGann (2019, p. 20) descreve que, na década de 1960, “think tank” estava
vinculado, no léxico anglo-americano, à análise de políticas e, por isso, foi aplicado a
institutos de pesquisa independentes em todo o mundo de língua inglesa. Ainda que
existissem organizações independentes de pesquisa em políticas públicas nos EUA antes da
Primeira Guerra, o termo foi primeiramente empregado no país durante a Segunda Guerra,
referindo-se a uma sala ou ambiente onde militares e civis discutiam estratégias de guerra. O
período imediatamente pós-Segunda Guerra foi responsável por inaugurar a utilização de
“think tank” como um conceito associado à inteligência humana de forma geral,
institucionalizada e engajada em atividades de pesquisa e na produção de conselhos a
tomadores de decisão.
A área das ciências sociais dedicada à análise de think tanks foi moldada, em grande
medida, pela experiência anglo-americana. Isso porque, a instituição que antecedeu a
consolidação de “think tank” na sociedade foi o Institute of International Affairs (IIA). Criado
em 1919 e de forma conjunta pela Inglaterra e pelos EUA, o mesmo será, mais à frente,
abordado. Este modelo foi, então, exportado para o exterior por agências bilaterais de doação
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e por fundações privadas (STONE, 2013, p. 62). Em concordância, Kent Weaver (1989, p.
577) afirma que a experiência estadunidense com think tanks não é invariavelmente
transferível para outros ambientes. A influência que essas organizações desempenham no
processo de formulação de políticas no país depende, fortemente, de atributos únicos do
sistema político dos EUA, a saber: fraca disciplina partidária; divisão sólida de poderes; e
limites administrativos facilmente permeáveis. Em adição a características específicas do
sistema social estadunidense: notavelmente, segundo Kubilay Arin (2014, p. 15), as fortes
tradições de uma democracia pluralista e da filantropia presentes no país. Nesse sentido,
enquanto a história dos think tanks ganhou corpo, em muitos países, no máximo nos últimos
40 a 50 anos, McGann (2007, p. 8) afirma que os EUA têm sido lar de think tanks por mais de
100 anos.
Para McGann (2007, p. 8-11), os think tanks correspondem a um tipo de organização
da sociedade civil e, há anos, desempenham um importante papel na formulação das políticas
doméstica e externa estadunidenses. Howard Wiarda (2010, p. 30), por sua vez, determina
que, em contraste com comissões ad hoc e painéis de pesquisa, o principal objetivo dos think
tanks é pesquisar e disseminar suas opiniões sobre questões relativas à política. Como grupos
de trabalho, os thinks tanks costumam focar, particularmente, em temas econômicos, sociais e
políticos; incluindo assuntos internacionais e internos. Além disso, eles procuram não apenas
fazer pesquisas sobre essas demandas, mas influenciar o debate político, com base no seu
ponto de vista e propondo soluções para problemas de política. Ainda, de acordo com Arin
(2014, p. 9), produzindo poucas pesquisas originais, a maioria das agências governamentais e
funcionários do Congresso voltam-se aos think tanks para obter informações e análises.
Dessa forma, Wiarda (2010, p. 30-31) assegura que os think tanks, muitas vezes, mais
do que o Congresso, partidos políticos, grupos de interesse ou a Casa Branca, estabelecem a
agenda política e definem as questões da mesma. Em adição, localizando a produção de
conhecimento característica dos think tanks como algo entre “a prosa acadêmica e o
jornalismo”, Wiarda (2010, p. 35) afirma que estas instituições influenciam o pensamento do
governo a respeito de sua agenda política, definindo os contornos do debate, influenciando o
público e o Congresso e demonstrando o que vai funcionar, bem como o caminho necessário a
ser trilhado para atingir determinado fim. Nesse sentido, como demonstra Stone (2013, p. 77),
uma visão que permeia, comummente, a interpretação dos estudiosos da área, é que os think
tanks atuam como uma espécie de “correia transportadora” entre o mundo misterioso da
ciência, da erudição e da criação de conhecimento e o mundo prático da formulação de
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políticas. Outra metáfora usualmente utilizada é a de que os think tanks correspondem a
“pontes”, funcionando como um interlocutor entre o conhecimento e o poder.
Para mais, é importante destacar a relação existente entre os think tanks e a mídia nos
EUA. Como descreve Weaver (1989, p. 572), os administradores de think tanks incentivam a
mídia a entrar em contato com seus pesquisadores, por exemplo, com pedidos de entrevista.
Além disso, os think tanks costumam incentivar, também, seus pesquisadores a escrever
textos para páginas de diferentes fontes de mídia impressa e eletrônica. Os últimos são vistos
como formas fáceis de aumentar a visibilidade de suas organizações. Segundo McGann
(2007, p. 38), os proprietários de veículos de comunicação lucram com a expertise dos
pesquisadores de think tanks. Ao mesmo tempo, tanto o think tank como o pesquisador em
específico ganham um amplo fórum para expressar suas opiniões — às vezes até certo
renome. Nesse sentido, os pesquisadores de think tanks são frequentemente citados como
especialistas na mídia impressa, bem como, além dos programas de entrevista, aparecem em
programas de televisão e de rádio. Por último, o grande número de revistas sobre política no
modo virtual também passou a representar um fórum cada vez mais importante para a
publicação de tais contribuições. Numerosos especialistas de think tanks publicam
regularmente seus trabalhos, principalmente na forma de artigos de opinião. Naturalmente,
quando os think tanks instituem seus próprios periódicos esta influência na formulação
política através da mídia torna-se ainda mais substancial, direcionada e assertiva.
Ao longo dos anos, estudiosos têm descrito think tanks tendo em vista suas fontes de
financiamento, grau de independência, tipo de pesquisa, status tributário, estrutura
organizacional, filiação ou orientação política, entre outros critérios. No artigo “The Changing
World of Think Tanks” (1989), Weaver fornece definições e formas de classificar think tanks
que, ainda que estas determinações encontrem-se em constante mutação, foram amplamente
incorporadas por diferentes teóricos. Em seu trabalho, Weaver (1989, p. 563-564) associa à
nomenclatura “think tank” somente organizações sem fins lucrativos e com uma
independência organizacional considerável. Além disso, salientou que não há uma definição
clara acerca do que essas organizações fazem ou deveriam fazer. Isso, pois há uma
diversidade cada vez maior presente nas atividades por eles conduzidas — em particular, a
fronteira entre a avaliação objetiva de políticas e, simplesmente, a defesa de políticas. O autor
estipula, então, a existência de três tipos principais de think tanks: universidade sem alunos
(university without students); organização de pesquisa por contrato (contract research
organization); e think tanks de defesa (advocacy think tanks).
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Primeiramente, as universidades sem alunos são caracterizadas por compor a sua
equipe de pesquisadores com, majoritariamente, estudiosos acadêmicos; além de apresentar
um financiamento advindo, principalmente, do setor privado (com combinações variadas de
fundações e de doações individuais e oriundas do meio corporativo). Em adição, este tipo de
think tank tem como o seu principal produto de pesquisa estudos publicados em forma de
livros sobre temas específicos de política. Embora frequentemente engajadas em propostas
legislativas pontuais, os horizontes das universidades sem alunos são, tradicionalmente, de
longo prazo e focados em mudar o ideário presente nas opiniões da elite de determinado setor
(WEAVER, 1989, p. 564). Segundo Wiarda (2010, p. 30-34), então, os think tanks tipo
universidade sem alunos detém a função de vincular a pesquisa acadêmica à política,
peneirando e filtrando ideias para aplicá-las à política de forma utilitarista. Para o autor, os
mesmos representariam o elo essencial entre o mundo acadêmico e o mundo da formulação
política (WIARDA, 2010, p. 35).
Em segundo lugar, há as organizações de pesquisa por contrato. O produto de pesquisa
desses think tanks consiste, com mais regularidade, em relatórios formulados, especialmente,
para agências governamentais específicas; em comparação a livros ou monografias para uma
audiência acadêmica. Na realidade, constantemente, esses estudos não são disponibilizados
para o público geral; a menos que a agência decida divulgá-los. A agenda das organizações de
pesquisa por contrato encontra-se definida, portanto, pelo o que a agência contratante está
disposta a pagar. Acredita-se, também, que estudiosos contratados externamente para fazer
pesquisa são mais livres para se posicionar criticamente em relação às agências e/ou
departamentos de Washington; em comparação aos funcionários dos segundos. No entanto,
ainda que as tensões experimentadas por este tipo de think tank possam ser parcialmente
compensadas pelo desejo do mesmo de manter sua reputação e objetividade, e pela
integridade profissional de seus pesquisadores, as organizações de pesquisa por contrato,
obviamente, enfrentam pressões para seguir a linha de determinada agência — sobretudo se
trabalharem para um único departamento (WEAVER, 1989, p. 567). Um exemplo
emblemático que evidencia tal dinâmica conflituosa foi a relação entre o caso “Pentagon
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Papers” e a RAND Corporation35 — tal think tank representa, praticamente, o instituto de
pesquisa do Departamento de Defesa dos EUA.
Por último, os think tanks de defesa começaram a se desenvolver, em especial, a partir
da década de 1980. Embora existam inúmeras diferenças entre estas organizações, os think
tanks de defesa, como são coletivamente denominados, combinam uma política forte,
tendência partidária ou ideológica evidente e uma atitude agressiva no que diz respeito à
propagação de seus valores e um esforço para influenciar os debates políticos atuais. Os think
tanks de defesa sintetizam e/ou contribuem pontualmente para os trabalhos existentes, em
detrimento de desenvolver pesquisas originais. O que pode faltar na qualificação de sua
equipe de pesquisadores, é compensado por sua facilidade de acessar os formuladores de
políticas. Nesse prisma, Weaver (1989, p. 567) indica que esses think tanks têm como objetivo
fazer com que seus documentos sobre política sejam curtos o suficiente para serem lidos em
uma viagem de limusine entre o Aeroporto Nacional Ronald Reagan e o Capitólio36.
Sendo assim, é possível perceber que, num momento inicial, os think tanks buscaram
nutrir uma imagem de organizações de pesquisa imparciais e não-partidárias, a fim de manter
seu prestígio, cultivar o respeito dos formuladores de políticas e consolidar uma equipe de
pesquisadores altamente qualificados; muitas vezes oriundos de universidades e que queriam
35

A Guerra do Vietnã iniciou-se, oficialmente, em 1955. Os EUA engajaram-se no conflito com a crença e com a
justificativa perante à opinião pública de que o embate acabaria rapidamente, bem como que a vitória
estadunidense estava garantida. Entretanto, em 1967, a guerra já se estendia mais do que o previsto e, frente ao
número cada vez maior de soldados estadunidenses mortos em combate e, por extensão, a necessidade de
mobilizar novos homens para compor as tropas desfalcadas, a população civil começou a questionar a
permanência dos EUA no confronto e, acima de tudo, o fato de o país ter o proporcionado em primeiro lugar.
Frente a essa realidade, o então secretário de Defesa, Robert McNamara, solicitou um estudo sobre o
envolvimento militar estadunidense no Vietnã entre os anos de 1945 e 1967 à RAND Corporation. Os
documentos, somando 47 volumes e cerca de 14.000 páginas, demonstraram que o governo dos EUA vinha
mentindo para o público geral acerca da atuação do país no Sudeste Asiático durante as administração de
Truman, Eisenhower, Kennedy e Johnson. O país não estava se saindo tão bem como o esperado e a vitória
indicava que não viria tão facilmente. Dessa forma, os EUA deliberadamente expandiram sua ação na guerra,
com ataques aéreos contra o Laos e ataques costeiros contra o Vietnã do Norte. Em adição, em 1964, antes
mesmo de Johnson informar o público sobre e após o presidente ter prometido que a guerra não seria expandida,
ações terrestres dos marines no Vietnã foram ordenadas. O segredo permaneceu guardado até 1971, quando um
dos pesquisadores que trabalhou na elaboração dos documentos (o economista e cientista político Daniel
Ellsberg) levou o trabalho desenvolvido pelo think tank a público. A publicação dos documentos, primeiro pelo
New York Times e, em seguida, pelo Washington Post, causou raiva e embaraço ao presidente Nixon, tendo em
vista que o mesmo utilizou-se da máquina estatal para obrigar a imprensa a cessar a publicização dos dados
contidos no estudo.
36
Durante o ciclo eleitoral de 1988, popularizou-se um subtipo de think tank de defesa que, mais do que
comprometido com a defesa de uma ideologia, partido ou interesse específico, dedicou-se à defesa de pessoas
pontuais, ou melhor, candidatos. McGann (2007, p. 20) os apelidou de “think tank de vaidade” ou “think tank
baseado em legado” (vanity or legacy-based think tanks). Eles são criados por indivíduos ricos, aspirantes a
cargos públicos ou ex-funcionários eleitos que desejam seguir promovendo suas crenças políticas e ideológicas,
mesmo após deixarem o cargo. Para Stone (2013, p. 79), o fenômeno dos think tanks de vaidade simboliza a total
superação da motivação pública pelo interesse individual, uma vez que eles raramente possuem uma coesa
infraestrutura institucional, não sendo reconhecidos pelos seus protocolos científicos de pesquisa. Os think tanks
de candidatos são, na realidade, pensados para emprestar credibilidade às plataformas políticas de seus membros.
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manter seus laços com a Academia. Da mesma forma, Arin (2014, p. 16-17) salienta que os
think tanks criados durante a Era Progressiva (1890-1920) conferiam mais importância ao
fornecimento de experiência política aos funcionários do governo. Conservando um interesse
partidário menos definido, as opiniões sobre política externa e segurança nacional de seus
pesquisadores serviram como base para uma série de projetos políticos implementados por
Washington ao longo dos anos posteriores à Primeira Guerra.
Na realidade, esta percepção assemelha-se à contribuição de McGann (2019). Ao
definir os principais momentos de surgimento de think tanks nos EUA, McGann (2019, p. 19)
define que a primeira era — a qual se deu entre os anos de 1830 e 1946 — abrigou
organizações de pesquisa em políticas públicas mais independentes e que aconselhavam
Washington. Elas surgiram dos movimentos intelectuais e sociais do século XIX e
sobreviviam devido ao financiamento de doadores privados. O surgimento de think tanks
durante esse período esteve alinhado à emergência dos EUA como líder global no sistema
internacional. A primeira geração de think tanks institucionalizou, com isso, a ligação entre os
acadêmicos advindos das mais variadas disciplinas das ciências sociais e os formuladores de
políticas; criando uma ferramenta para profissionalizar os funcionários do Estado.
Em contraponto, Arin (2014, p. 18) relata que, a partir de 1970, a pesquisa foi sendo
cada vez mais considerada em termos ideológicos, partidários e de mobilização da opinião
pública. Desse modo, os think tanks começaram a se assemelhar a instituições mais antigas da
dinâmica política estadunidense — como grupos de interesse e Comitês de Ação Política
(PACs) — fazendo lobby junto aos membros do Congresso e do Executivo. Mesmo aqueles
think tanks que, de acordo com a sua missão original, procuravam manter um equilíbrio ou
ausência de valor em seus trabalhos, passaram a ser percebidos como ideologicamente
alinhados de alguma forma. Nesse sentido, a distinção entre pesquisadores especialistas e
defensores (advocacy) tem se tornado cada vez mais tênue, pondo em risco os padrões
científicos de pesquisa sobre política. Mais comum em think tanks de cunho conservador, os
mesmos não dedicam atenção acadêmica à pesquisa, esforçando-se para transmitir seus
valores e ideais37.
Por isso, Arin (2014, p. 16) pondera que, embora as tipologias de think tanks tenham
algum uso e validade para fins explicativos, elas não devem ser interpretadas literalmente.
37

Nesse tema, McGann (2007, p. 38) detalha uma pesquisa conduzida no âmbito Fairness and Accuracy in
Reporting (FAIR) em 2005, a qual definiu que think tanks conservadores e centristas capturaram 50% e 33% de
todas as citações na mídia, respectivamente, em 2005. Em contraponto, think tanks progressistas ou de esquerda
obtiveram apenas 16% das citações. A Brookings Institution, Heritage Foundation, CFR, American Enterprise
Institute (AEI) e Center for Strategic and International Studies (CSIS) são algumas das organizações mais
citadas na mídia impressa e eletrônica (MCGANN, 2007, p. 38).
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Além de as mesmas não permitirem formas híbridas, o termo “think tank” encontra-se, na
realidade, muito melhor aplicado quando se refere a instituições cujos objetivos podem mudar
ao longo do tempo, bem como seus pesquisadores podem se alinhar temporariamente e/ou por
conveniência pessoal a ideologias. Evidencia-se, portanto, a multiplicidade de narrativas que
envolvem os think tanks, bem como a sua capacidade de rápida adaptação em diferentes
campos argumentativos e institucionais. Todas essas variáveis, por sua vez, desafiam o
estabelecimento de um conceito exato do termo “think tank”, de modo que Weaver (1989, p.
576) estipula que não há um modelo único para o que um think tank é, o que ele faz, como ele
opera ou é financiado. Aqueles à frente de think tanks podem, ainda, alterar seus produtos de
pesquisa e arranjos de pessoal, aproximando-se mais de um ou outro modelo.
Nesse sentido, assim como para Stone (2013, p. 64), a busca pela elaboração de uma
tipologia ou definição rígida da expressão “think tank” não é a prioridade da presente
dissertação. Isso porque, a preocupação isolada de categorizar diferentes tipos de think tanks
pode, por vezes, desviar a atenção de tópicos relevantes no que diz respeito ao estudo destas
instituições. Por exemplo, a promoção de análises críticas acerca de suas fontes de poder, e
como os think tanks acumulam e exercem influência social e política. Em concordância,
Tatiana Teixeira (2015, p. 60) demonstra que a questão de nomear e ser nomeado é, em si
mesma, uma questão identitária e de disputa de poder.
Um aspecto importante no tocante ao estudo dos think tanks, o qual pode, de tal modo,
ser sobrepujado pela incessante busca por uma definição objetiva e consensual do conceito,
refere-se à questão da independência nas pesquisas conduzidas por essas organizações. Claro
que, como visto anteriormente, existem diferentes tipos de think tanks, os quais se engajam de
formas distintas na produção de conhecimento, oferecimento de conselhos a formuladores de
políticas e desenvolvimento de pesquisas e programas. Entretanto, sempre haverá um ponto
de interseção entre todos os modelos de think tank existentes: a principal instância (ainda que
não a única) que essas organizações almejam influenciar são os legisladores, executivos,
burocratas e políticos (STONE, 2013, p. 65).
Dessa forma, os think tanks precisam, necessariamente, manter relacionamentos
dependentes de recursos e de reconhecimento para com esses atores, bem como com suas
agências. Já nessa instância, uma possível falta ou a presença de uma independência total nas
pesquisas levadas a cabo por think tanks mostra-se questionável e controversa. É verdade que,
apesar da dependência de financiamento e filiação político-ideológica, os think tanks podem
manter um certo nível de liberdade na condução de seus trabalhos, priorizando a produção de
análises de alta qualidade juntamente com aconselhamento crítico. Todavia, é verdade da
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mesma forma que tratar think tanks — mesmo os estabelecidos na “primeira era” de McGann
(2019) — como produtores de ideias “independentes e neutras” ou como instituições que
adotam uma abordagem de pesquisa fundamentada no “valor neutro” é perigoso. Isso, porque,
assim como demonstra o conceito de colonialidade do saber, o discurso de ser possível atingir
uma completa neutralidade na produção de conhecimento representa uma falácia fabricada
pela Modernidade. A mesma não só instituiu a construção do saber colonial a partir de uma
visão de mundo — e, portanto, de conceitos-parâmetros — dicotômicos, como pressupõe e
reproduz as violências simbólicas ou materiais intrínsecas a ele. A pesquisa, especialmente
quando envolve o intuito de influenciar a construção de fundamentos para a implementação
política, nunca é isenta de conteúdo ideológico ou de interesses.
Outro ponto de relevância no estudo de think tanks para além de uma definição do
termo e formas de classificá-los refere-se à relação entre essas organizações e a sociedade
civil. Buscando, sobretudo, informar e influenciar o processo de formulação de políticas, e
baseando-se no imperativo do conhecimento propriamente fundamentado e desenvolvido de
forma personalizada, os think tanks atendem, principalmente, aos letrados econômica e
politicamente; posicionando-se, com isso, com alguma distância do restante da população
(STONE, 2013, p. 77). Embora faça sentido que eles sejam próximos, em especial, dos
tomadores de decisões, de possíveis doadores e de fontes de financiamento e da mídia, visto
os objetivos por eles perseguidos, é impreterível manter o público não-especializado em
mente. Além disso, como descreve Wiarda (2010, p. 40-41), uma vez que as principais formas
que os think tanks exercem influência nas agendas políticas dos tomadores de decisão são
cafés da manhã, almoços e jantares exclusivos, aparições na mídia, testemunhos no
Congresso, acesso às autoridades políticas e a dinâmica conhecida como “portas giratórias”38,
o caráter de tais organizações não deixa de ser elitizado e elitista.
Nesse prisma, as pessoas que se estabelecem e trabalham em think tanks
estadunidenses são, geralmente, profissionais ocidentalizados, homens, brancos, de classe
média à alta, altamente eruditos e, na maioria das vezes, de origens privilegiadas. Os seus
mandatos organizacionais os levam a trocar, majoritariamente, com as elites mais poderosas
da sociedade. Conservando a discussão em instâncias que abrigam indivíduos de perfis
semelhantes, as agendas de pesquisa de think tanks costumam coincidir, em grau substancial,
38
Os think tanks são um dos principais campos de recrutamento para novos talentos governamentais. Nessas
instituições, reúnem-se pessoas com conhecimento acadêmico, ao mesmo tempo em que muitos de seus
membros já entraram e saíram do governo algumas vezes. Ou seja, num formato de porta giratória, esses são
levados a cargos políticos e, em seguida, de volta a um think tank, caso seu partido perca a eleição seguinte. E
assim por diante. Estas personalidades são referenciadas com frequência nos EUA como “in’n’outers”.
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com os interesses políticos de sua fonte de financiamento e de suas conexões. Em
contradição, a sociedade civil permanece sendo a maioria das pessoas a compor um Estado.
Nesse sentido, torna-se evidente que doadores e governos preferem interagir com think tanks
e organizações especializadas — seus “parceiros da sociedade civil” — em vez de grupos
menos especializados, mais radicais e/ou marginalizados (STONE, 2013, p. 78).
O referido costume de retratar os think tanks como a “ponte” entre o conhecimento e o
poder encontra-se, então, baseado na concepção de que ciência e política simbolizam dois
campos essencialmente diferentes da atividade humana. Porém, a interpretação e a
reformulação das realidades socioeconômicas representa somente um exemplo de um lugar
onde a pesquisa e a política são partes simbióticas e interdependentes. Retratar os think tanks
como uma “ponte” é manter as diferenças e convidar a uma percepção dessas organizações
como intermediários neutros, nos moldes do conceito de colonialidade do saber, entre o
mundo da Academia e o mundo separado da Política. Os think tanks como “ponte” estabelece,
nesse prisma, uma falsa divisão ontológica entre teoria e prática (MIGNOLO; WALSH, 2018,
p. 7). Essa metáfora transmite a ideia de que os dois domínios permanecem inalterados, mas
estão ligados por pontes de think tanks, onde eles performam, também, um papel no
policiamento e na mediação dos limites. Esse raciocínio implica linearidade na atuação dos
think tanks. A edição e a remodelagem do conhecimento promovida por eles ocorreria,
portanto, em movimentos unidirecionais da ciência básica à aplicada, do problema à solução,
de teóricos “iluminados” aos formuladores de políticas.
Num sentido figurado, é fato que as pontes podem ser construídas porque
comunidades encontram-se isoladas ou o conhecimento não consegue chegar por falta de
infraestrutura. Porém, embora as mesmas possam atuar como um elemento de ligação, muitas
vezes, as pontes não conseguem transportar a todos em um mesmo momento ou todos que
precisam fazer a travessia. As pontes podem, portanto, representar pontos de estrangulamento.
Isto é, elas podem ser obstruídas, bem como permanecer congestionadas — seja por causa da
alta demanda ou devido às estreitas avenidas de passagem. As “pontes” podem não ser, com
isso, a melhor forma tanto de transmitir saberes como de ligar dois pólos de ação
socio-política. Nas palavras de Stone:
Os think tanks não são organizações especializadas situadas fora ou acima dos
processos de decisão, transmitindo pesquisas de sua posição cientificamente
independente para a política. Em vez disso, [...] muitos think tanks ajudam a
fornecer a linguagem conceitual, os paradigmas dominantes, os exemplos empíricos
que então se tornam as suposições aceitas por aqueles que fazem políticas. Longe de
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ficar entre o conhecimento e o poder, os think tanks são uma cristalização do nexo
conhecimento-poder (2013, p. 79, tradução nossa39).

2.2 O COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS
Para Arin (2014, p. 15), o CFR adequa-se à terminologia “universidades sem alunos”
proposta por Weaver (1989). McGann, por sua vez, no que se refere à inclinação
político-ideológica-partidária do CFR, localiza-o na posição centrista do espectro (2007, p.
25). Independente das classificações que são destinadas ao Council, e se a organização
adequa-se ou não a elas, é importante salientar que o CFR estabeleceu-se não só na primeira
onda de surgimento de think tanks nos EUA como pertence à primeira era dessas
organizações, tal qual trazido por McGann (2019. p. 19). Segundo Teixeira (2015, p. 57), nos
grandes e mais antigos think tanks, como o CFR, tem-se um ambiente altamente ritualizado,
com seu sistema de procedimentos, códigos e prescrições, onde se cultuam títulos e se
entregam condecorações, nos quais “cátedras” são criadas para reconhecer o capital simbólico
(cultural, social e, especialmente, o econômico) de seus integrantes e onde nomes são
cuidadosamente incluídos nos relatórios anuais que vão tecendo a história institucional dessas
organizações.
Em seu site, a organização descreve-se como independente e não-partidária, além de
afirmar que, desde o ano de sua fundação, não assume posições institucionais em questões de
política. Atuando como think tank e editora, o CFR declara que o seu objetivo é iniciar uma
conversa nos EUA sobre a necessidade de os seus cidadãos entenderem mais sobre o mundo.
O conselho dedica-se, portanto, a ser um recurso para seus membros, funcionários do
governo, executivos, jornalistas, educadores e estudantes, líderes cívicos e religiosos e outros
interessados, auxiliando-os a melhor compreender o cenário internacional e as opções de
política externa com as quais os EUA e demais países lidam. Referindo-se somente ao
segmento que represente o braço “think tank” do CFR, intitulado de David Rockefeller Studies
Program, o site afirma que o mesmo busca analisar os desafios globais urgentes, oferecendo
medidas viáveis que os formuladores de políticas e o público geral podem tomar para
enfrentá-los. Segundo o site da organização, a experiência de seus profissionais é capaz de
cobrir as principais regiões do mundo, bem como as questões críticas que têm moldado a
agenda global ao longo dos anos. Intitulando-se “um dos maiores think tanks de política
39
“Think tanks are not expert organisations situated outside of or above decision processes, transmitting
research from their scientifically independent position into policy. Instead, [...] many think tanks help provide the
conceptual language, the ruling paradigms, the empirical examples that then become the accepted assumptions
for those making policy. Far from standing between knowledge and power, think tanks are a crystallisation of the
knowledge–power nexus”.
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externa do país” (CFR, 2020a, p. 5), o Council afirma que pretende que a sua pesquisa seja
mais relevante para a política do que a da maioria das universidades e mais rigorosa do que a
que muitos grupos de defesa (advocacy) produzem.
Como uma importante parte do establishment estadunidense (SHOUP; MINTER,
1977, p. 9), o CFR possui ligações com o governo, grandes fundações, empresas, instituições
financeiras, meios de comunicação, universidades de elite, entre outros. Dessa forma, para
Inderjeet Parmar (2004, p. 3-4), o CFR tornou-se a organização mais relevante, influente e
prestigiada no estudo contínuo das relações internacionais nos EUA. Publicando análises
respeitadas na FA, o CFR serviu como conselheiro para formuladores de política externa após
o fim da Primeira Guerra e como mobilizador na Segunda Guerra e na GF. Desempenhando
um papel significativo nos planejamento e execução da política externa estadunidense, o
Council reuniu personalidades que pudessem analisar e estudar assuntos práticos e fornecer
“conhecimento útil” aos tomadores de decisões, de modo que os últimos poderiam utilizá-lo
como base nas suas resoluções políticas. Voltando-se para a população não-especializada, o
CFR estabeleceu comitês regionais para além de Nova York e Washington, buscando
“esclarecer e educar o público geral”. Além disso, o Council defendeu a necessidade de
consolidar “Relações Internacionais” como uma disciplina independente nas universidades
estadunidenses, uma vez que a mesma, de acordo com o CFR, forneceria aos alunos
conhecimentos práticos sobre política, contribuindo para uma compreensão mais madura do
interesse nacional e dos assuntos exteriores dos EUA no meio universitário.
2.2.1 Primeiros Anos (1921-1947): uma breve história do Council
O surgimento do CFR está intimamente ligado ao acontecimento da Primeira Guerra.
Isso porque, esse conflito promoveu alterações fundamentais na estrutura global de poder.
Como aponta Parmar (2004, p. 25), ao mesmo tempo em que a Primeira Guerra enfraqueceu a
capacidade da Grã-Bretanha de policiar o mundo de forma independente e de preservar a
coesão de seu império — isto é, acarretando o fim absoluto da Pax Britannica — o embate
fortaleceu os EUA como um eixo de poder mundial, enfatizando a percepção de que apenas
um acordo ou arranjo anglo-americano, dentro de, talvez, uma organização mundial,
permitiria à Inglaterra manter seu papel e sua influência universais. Nesse sentido, um grupo
de homens do Reino Unido e dos EUA que participava da Conferência de Paz de Paris40, em
40

Esse encontro foi responsável pela formulação do Tratado de Versalhes, inaugurando, formalmente, o fim da
Primeira Guerra. O acordo impôs duras sanções à Alemanha, uma vez que o primeiro-ministro britânico Lloyd
George, o presidente estadunidense Wilson e o chefe de Estado francês Georges Clemenceau temiam as reações
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18 de janeiro de 1919, discutiram sobre a necessidade de se criar uma organização
anglo-americana que pudesse se dedicar unicamente ao estudo contínuo das relações
internacionais. Assim, em 30 de maio do mesmo ano, no Majestic Hotel, na capital da França,
o IIA foi oficialmente instituído.
Para Parmar (2004, p. 26), essa conexão Inglaterra-EUA não foi forjada somente pela
Primeira Guerra. Como demonstrado no primeiro capítulo da presente dissertação, os líderes
desses Estados interpretavam a unidade anglo-americana como a garantia de um sistema
internacional estável, além da liberdade do comércio marítimo, ambos sendo regidos pelos
princípios da ordem liberal e do progresso. As reuniões na cidade parisiense não foram,
portanto, completamente inesperadas. Pelo contrário, representaram a continuação e o
aprofundamento de laços familiares e um ponto de encontro para homens com um conjunto de
atitudes semelhantes e suposições subjacentes. Em concordância, Shoup e Minter (1977, p.
12) afirmam que, em Paris, reuniram-se líderes de pensamento e ação das mesmas nações e
“raça”. Para mais, um dos principais motivos que levaram à emergência da iniciativa foi a
busca inglesa por uma maior solidificação das relações anglo-americanas (PARMAR, 2004, p.
38). Isso pois, as interações entre o Império Britânico e os EUA, com a ascensão do poder
estadunidense, tendiam a se tornar cada vez mais tensas e desafiadoras para a Grã-Bretanha,
tendo em vista a recorrência inevitável dos sentimentos anti-ingleses advindos da herança
conflituosa característica do período colonial e da Guerra de Independência estadunidense.
A formulação do IIA foi, principalmente, do historiador britânico Lionel Curtis
(ex-funcionário colonialista do império inglês na África do Sul) e previa uma filial da
organização em cada uma das duas nações participantes (SHOUP; MINTER, 1977, p. 12-15).
A partir desse modelo, uma comissão de seis homens foi designada para dar continuidade ao
desenvolvimento do Institute; três dos EUA e três da Inglaterra. Mais significativamente, os
responsáveis estadunidenses eram: o advogado internacional e funcionário do Departamento
de Estado James Scott e os historiadores da Inquiry41 Archibald Coolidge (Universidade de

da opinião pública, em seus respectivos territórios nacionais, que poderiam interpretar a paz estabelecida no
cenário pós-guerra como muito branda para com a nação alemã (PARMAR, 2004, p. 27).
41
Pouco tempo depois da entrada dos EUA na Primeira Guerra, o presidente Wilson e seu assessor, o coronel
Edward House, estabeleceram um corpo especial de planejamento, sob a direção do último, para desenvolver os
objetivos de guerra do país e sua posição de negociação na conferência de paz em Paris, na França. Essa
organização, chamada “Inquiry”, foi composta, principalmente, por pesquisadores acadêmicos cujos esforços
marcaram a primeira tentativa de usar uma equipe de acadêmicos para planejar uma política externa de longo
prazo. Proeminentes entre os planejadores da Inquiry e conselheiros da chapa Wilson-House estavam: o
historiador George Beer, Thomas Lamont e Whitney Shepardson. Shepardson, por sua vez, tornaria-se,
posteriormente, uma das figuras-chave do CFR (SHOUP; MINTER, 1977, p. 13). Parmar (2004, p. 26) pontua,
ainda, que a maioria dos homens da Inquiry eram anglófilos e encontravam-se intimamente vinculados a
organizações imperialistas.
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Harvard) e James Shotwell (Universidade de Columbia). Mais tarde, Curtis e Whitney
Shepardson tornaram-se os secretários conjuntos das filiais britânica e estadunidense,
respectivamente: o Royal Institute of International Affairs, ou mais informalmente “Chatham
House”, e o American Institute of International Affairs. Essa iniciativa contribuiu para
consolidar o entendimento de que aquele grupo específico de homens era o que deveria ser
responsável pela liderança e pela promoção de soluções racionais e científicas para os
problemas globais. Nesse sentido, entre os membros estadunidenses da mesma, existia o
sentimento definitivo de que a hora de o país assumir um protagonismo no cenário
internacional havia chegado (PARMAR, 2004, p. 26).
Um comitê conjunto de seleção foi estabelecido para assegurar que apenas membros
do mais alto escalão integrassem a organização. O IIA foi projetado para ser uma instituição
especializada e líder no seu campo de atuação (PARMAR, 2004, p. 28). No que se refere ao
seu financiamento, no seguimento estadunidense, o dinheiro veio de Wall Street e de grandes
fundações filantrópicas do país. Os primeiros benfeitores incluíam o banqueiro Thomas
Lamont, da JPMorgan Chase & Co.; John Rockefeller, da Rockefeller Foundation; entre
outros. Esse financiamento por parte da filantropia estadunidense continuou ao longo das
décadas, fornecendo uma base financeira relativamente segura para o crescimento do Institute.
De acordo com Parmar (2004, p. 31), tal configuração foi consideravelmente importante para
que o IIA se tornasse o mais importante e prestigioso centro de análise de relações exteriores
do mundo naquele tempo.
Entretanto, enquanto a filial britânica do IIA dedicava-se rapidamente ao seu
estabelecimento, a contraparte estadunidense fracassava, uma vez que ninguém tomou a frente
da iniciativa, iniciou um programa ou organizou o trabalho a ser conduzido pela organização.
De modo concomitante, outro grupo incipiente no país também sofria com a inércia: o
Inquiry. De acordo com Shoup e Minter, o Inquiry foi inaugurado em 1918 com o objetivo de
servir como “um clube de jantar que conferiu aos residentes da cidade de Nova York que
estavam interessados em assuntos internacionais — e que podiam pagar por refeições caras —
uma oportunidade de ouvir discursos de convidados estrangeiros ilustres” (1977, p. 14,
tradução nossa42).
O presidente honorário da organização, Elihu Root, era advogado de Wall Street e foi
ex-secretário de Estado durante o mandato presidencial de Roosevelt (1901-1904) e
ex-secretário de Guerra nas presidências de Roosevelt e William McKinley (1899-1901).
42

“A dinner club which gave those residents of New York City who were interested in international affairs — and
who could afford expensive meals — an opportunity to hear speeches by distinguished foreign visitors”.
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Amplamente influenciado pela tese da fronteira de Turner (1893), Root foi, ainda, um dos
primeiros líderes da expansão imperial dos EUA, sendo responsável pela organização e
administração de territórios ultramarinos do país na Guerra Hispano-Americana (SHOUP;
MINTER, 1977, p. 15-16). O presidente efetivo era, também, um advogado de Nova York:
Lindsay Russell. Já o presidente do comitê de finanças era Alexander Hemphill, líder do
banco Guaranty Trust. A organização era composta quase inteiramente por altos funcionários
de bancos, da manufatura, do comércio e de empresas financeiras; além de inúmeros
advogados. Preocupados, principalmente, com o efeito que a Primeira Guerra e o Tratado de
Versalhes poderiam ter nos negócios estadunidenses, o Inquiry foi bastante ativo entre os anos
de 1918 e 1919, mas havia caído na inatividade em meados de 1920. Os oficiais do Inquiry
sugeriram, com isso, uma fusão com o American Institute of International Affairs. A
recém-fundada organização veio a ser, justamente, o CFR. Inclusive, o livro que narra a
história do Council de 1921 a 1996, promovido pela própria organização e escrito por Peter
Grose, chama-se: Continuing the Inquiry (2006).
Prontamente, um novo comitê foi criado para assumir a responsabilidade de elaborar a
fusão. Essa instância definiu as diretrizes para a nova organização fundada e estabelecida,
oficialmente, em agosto de 1921. O novo conselho do, agora, CFR, escolhido por esse comitê
responsável pela fusão, foi composto, principalmente, por advogados, banqueiros e
acadêmicos. Os novos dirigentes eleitos foram: Root, presidente honorário, John Davis,
presidente efetivo, Paul Cravath, vice-presidente, e Edwin Gay, secretário e tesoureiro
(SHOUP; MINTER, 1977, p. 16). De acordo com Wiarda (2010, p. 36), no momento de sua
inauguração, a participação no Council dava-se somente via eleição. Isto é, para alguém
entrar, era necessário ser nomeado e votado pelo conselho administrativo. Apenas uma
pequena porcentagem das sugestões era acatada. Isso fez com que a organização
permanecesse, com o passar do tempo, um grupo pequeno, seleto e altamente prestigiado.
De acordo com Shoup e Minter (1977, p. 19), a criação do CFR pode ser interpretada,
também, como uma tentativa de restabelecer a unidade em uma das duas principais correntes
de pensamento que debatiam a política externa nos EUA naquele período: a internacionalista.
Isso, porque, Wilson, que ocupou a presidência do país de 1913 a 1919, alimentou,
fortemente, a criação da Liga das Nações, após o fim da Primeira Guerra. Ele atuou como um
de seus idealizadores, o que se encontra documentado nos seus Quatorze Pontos. Entretanto, o
Congresso estadunidense, por entender que o país, ao aderir à Liga, estaria se desviando de
sua diretriz mais tradicional de política externa, não assinou o Tratado de Versalhes e vetou a
entrada estadunidense na organização. Como visto anteriormente, muitos dos envolvidos na
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formação do Council estavam presentes na Conferência de Paris. Além disso, de maneira
geral, eles compartilhavam os ideais wilsonianos incorporados à Carta da Liga — embora
Root, por exemplo, fosse republicano e líder dos chamados, na época, de reservistas
moderados. No entanto, mesmo os mais entusiastas de Wilson sentiam que ele havia cometido
erros ao não conseguir o apoio necessário para que os EUA fizessem parte da Liga das
Nações. As forças internacionalistas do país encontravam-se, portanto, divididas devido à
controvérsia envolvendo a falha de Wilson em conquistar a ratificação por parte do Senado
estadunidense no que diz respeito à participação do país na Liga.
De 1921 a 1938, todos os secretários de Estado fizeram um discurso importante de
política externa em pelo menos uma das sessões do Council. De maneira semelhante, a
organização promoveu jantares e reuniões para autoridades políticas estrangeiras43. Além
disso, a equipe do CFR esteve constantemente envolvida na produção de inúmeras
publicações de relevância. A chegada da Segunda Guerra e a subsequente GF, para Shoup e
Minter (1977, p. 29), marcaram o movimento dos EUA em direção a um imperialismo mais
robusto, uma tentativa amplamente bem-sucedida de organizar uma economia política
dominante e abrangente com o poder estadunidense no centro. Fornecendo a base
conceitual-teórica para tal impulso em direção ao poder hegemônico estava o CFR. Durante a
Segunda Guerra, o Council obteve amplo sucesso em influenciar a política externa
estadunidense. A iniciativa do CFR projetada especialmente para pensar, analisar e guiar a
política externa do país frente à Segunda Guerra, o War and Peace Studies Project44, foi
incorporada ao próprio Departamento de Estado dos EUA. A partir disso, consolidou-se um
consenso geral entre os membros da organização de que os EUA deveriam perseguir um papel
mais amplo, e até hegemônico, no sistema internacional, demonstrando que era importante
educar os cidadãos ricos e a opinião pública sobre desempenhar, de forma apropriada, esse
papel (SHOUP; MINTER, 1977, p. 19).
Durante seus primeiros quinze anos de existência, o CFR estabeleceu-se como uma
instituição sólida, com uma grande casa de reuniões, uma equipe, uma revista, um programa
de estudos e pesquisas. De fato, uma “conferência contínua sobre assuntos internacionais”
(SHOUP; MINTER, 1977, p. 28). À medida que os membros dessa rede entravam e saiam do
43

Por exemplo, embora o Council optasse, preferencialmente, por aparições mais privadas, menos divulgadas e
limitadas aos seus membros, em novembro de 1922, de acordo com Shoup e Minter (1977, p. 21), o CFR
patrocinou uma aparição do ex-primeiro-ministro francês Clemenceau em Nova York. A mesma foi alvo de
grande atenção na mídia.
44
De maneira geral, os primeiros estudos do Council sobre a AL concentraram-se, precisamente, nos interesses
econômicos dos EUA. O War and Peace Studies Project vislumbrava a região como incluída no esquema de
integração econômica da “Grande Área” (SHOUP; MINTER, 1977, p. 196).
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poder público, de grandes empresas, veículos de informação e do mundo acadêmico, a mesma
tornava-se uma espécie de banco de talentos. Desse modo, os seus membros passaram a
funcionar como um grupo de referência uns para os outros — isto é, “aqueles que poderiam
ser levados a sério” (SHOUP; MINTER, 1977, p. 57-58). Nesse sentido, uma comunidade
surge e se solidifica e, com isso, ao mesmo tempo em que ela molda e reforça um amplo
consenso sobre os objetivos de política externa, ela garante que seja sempre o mesmo perfil de
profissionais integrando as e interagindo nas discussões sobre política externa nos EUA.
A partir de 1927, os dirigentes do CFR começaram a conferir uma atenção mais
sistemática a programas de estudos e de pesquisa. Esse aspecto de trabalho tornou-se a
atividade mais importante do Council e tinha como objetivo fornecer planejamento antecipado
para a resolução de problemas específicos ou de longo prazo enfrentados pelos governantes
estadunidenses. O CFR dividiu-se, portanto, em dois tipos de grupos para conduzir suas
atividades e atingir os seus objetivos: grupos de estudos e grupos de discussão. Os primeiros
tinham como fim a produção de publicações que abordassem os mais variados assuntos de
relações internacionais e política externa, refletindo o trabalho em pesquisa por eles
desenvolvido. Os grupos de discussão, por outro lado, eram voltados para ajudar a informar
os formuladores de políticas e membros do Council sobre uma problemática de política
externa específica. Desse modo, esses últimos tinham como participantes habituais
acadêmicos, empresários, funcionários do governo, jornalistas, militares, integrantes de
fundações e membros da equipe do CFR. Normalmente, mais de vinte homens reuniam-se e
discutiam um problema de política externa, aproximadamente, uma vez por mês. Essas
reuniões duravam cerca de um ano e suas conclusões eram encaminhadas aos tomadores de
decisão de Washington — formal ou informalmente (SHOUP; MINTER, 1977, p. 20-21).
De acordo com Michael Wala (1994, p. 57), entre 1945 e 1947, as opiniões sobre os
possíveis interesses soviéticos e sobre uma política externa estadunidense adequada no
tocante à URSS, tanto na administração Truman quanto no Council, estiveram espalhadas por
um amplo espectro: desde a simpatia ingênua até a desconfiança irracional. As deliberações
dentro dos grupos de estudos do CFR refletiram os diversos elementos envolvidos. Nesse
prisma, o Council, em seu propósito de atuar como uma referência para o pensar e para a
articulação da política externa estadunidense, acreditava poder oferecer conselhos e
orientações fundamentais a esse respeito. Especialistas eminentes entre seus membros
(cientistas políticos, historiadores, economistas e membros da comunidade empresarial bem
informados sobre a situação para com a URSS) reuniram-se em várias rodadas de reuniões.
Infelizmente, as discussões logo se tornaram nada mais do que exibições de preconceitos e

88

tentativas de membros do grupo de defender seus preconceitos. Além disso, para maiores
informações e explicações sobre a realidade soviética, os membros do CFR só podiam contar
com impressões de segunda mão de jornalistas e acadêmicos — os quais, por sua vez,
estavam analisando dados de segunda mão há muito desatualizados. Era difícil quebrar o
bloqueio intelectual com o qual a URSS cercou-se (GROSE, 2006, p. 31-32).
Logo após o fim do embate na Europa e no Japão, tornou-se evidente que a URSS
provavelmente desconsideraria o que a Casa Branca e os membros do Council acreditavam
ser postulados axiomáticos. Além disso, a desconfiança em relação a qualquer tipo de ordem
social diferente, apenas ligeiramente obscurecida pela experiência como aliados na guerra
contra a Alemanha nazista, voltou à tona. Os poucos membros do CFR que compartilhavam
da crença na possibilidade de uma coexistência pacífica com o poderio soviético logo
perderam força e influência no Council, assim como seus pares no governo Truman. Os
resultados que deveriam servir como diretrizes para a política externa estadunidense no que
diz respeito à URSS foram bastante escassos. Dentro do grupo de estudos do CFR destinado a
refletir sobre as possíveis interações entre os EUA e a iniciativa soviética (Study Group on
American-Russian Relations), conflitos internos entre os membros mais inclinados a cooperar
com a URSS e aqueles que favoreceram um curso de confronto impediram a publicação de
um relatório final contendo as conclusões do debatido (WALA, 1994, p. 58-59).
Os programas de membros do CFR conectaram personalidades do setor privado,
líderes mundiais, funcionários dos principais departamentos e agências dos EUA, tomadores
de decisão do governo estadunidense, membros do Congresso do país, a mídia, ONGs e
proeminentes estudiosos e profissionais da Academia no decorrer dos anos45. Foi justamente
essa associação dos setores-chave do poder e influência estadunidenses que qualificou os
grupos de discussão do CFR como únicos e extremamente importantes. No intuito de garantir
uma “conversa contínua” sobre assuntos internacionais e de política externa, a organização
promoveu variados encontros, funcionando com um fórum de diálogo, onde personalidades
de proeminência podiam se encontrar e ensaiar um consenso sobre a política externa do país.
É importante pontuar que essa rede de contatos existiria mesmo sem o Council. No entanto, a
organização ajudou a solidificar e integrar as conexões, estabelecendo-se como o coração
dessas trocas. Essa rede está sistematicamente ligada a todos os setores significativos da
45
Atualmente, existem duas formas de se associar ao CFR: a filiação individual e a corporativa. Em dados
atualizados, a primeira conta, hoje em dia, com mais de 5.000 membros (CFR, 2020a, p. 38). Em segundo lugar,
a filiação corporativa foi fundada em 1953 e somava um total de vinte e cinco membros à época. Em dados
atualizados, essa associação conta com 122 empresas e membros globais de setores que vão de serviços
financeiros à saúde e à manufatura (CFR, 2020a, p. 44).
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comunidade de política externa, facilitando o contato e a interação entre os seus líderes. Ela
fornece o acesso e, assim, a possibilidade de influência.
Assim sendo, por muito tempo, as discussões sobre a política externa estadunidense
ficaram, em grande parte, confinadas a uma pequena elite centrada em Nova York e
Washington, a qual foi organizada, principalmente, em torno do CFR. Com o delineamento da
política externa do país vindo desse seleto grupo, embora houvesse diferenças partidárias, a
maioria dos membros do Council considerava-se moderada, centrista e apartidária.
Configurando-se como a espinha dorsal da política externa estadunidense consensual e
bipartidária. Esse ideário encontra-se perfeitamente ilustrado na famosa frase “o partidarismo
acaba na fronteira com o oceano” (WIARDA, 2010, p. 36). Em concordância, Shoup e Minter
(1977, p. 57) afirmam que os objetivos do Council teriam permanecido hipotéticos, e seus
programas meros passatempos intelectuais, se a organização não fosse o centro de uma rede
de contatos que reúne os intervenientes da formulação da política externa dos EUA, dentro ou
fora do Estado. Obviamente, isso não significa que o CFR dirige e organiza toda essa rede de
contatos formais e informais. Ainda assim, como explicam Shoup e Minter (1977, p. 81), o
think tank representa a expressão formal dessa exclusiva comunidade, refletindo, fortalecendo
e orientando o curso da mesma.
2.2.2 A Rede do Council46
Da mesma forma que a colonialidade do saber reconhece que os contextos cultural e
político nos quais o conhecimento é criado e reproduzido influenciam as epistemologias
produzidas a partir destes saberes, Parmar (2004, p. 24) defende que a origem social importa.
Isto é, os indivíduos que fizeram parte do CFR — e que se tornaram conselheiros dos
formuladores de políticas — foram, anteriormente, socializados em circunstâncias específicas,
ocuparam determinadas posições sociais e amadureceram em períodos históricos particulares;
o que moldou a sua maneira de enxergar o mundo.
De maneira geral, ao longo do conflito bipolar, o perfil daqueles que integraram o
CFR permaneceu semelhante ao traçado por Parmar (2014, p. 44) anos antes. A saber, uma
organização protestante, anglo-saxônica e, em grande parte, branca (WASP). Embora essa
configuração não seja surpreendente, ela é sintomática e de grande importância, visto que o
Council propõe-se a tratar da política externa dos EUA e demais assuntos mundiais com uma
46

Neste segmento do trabalho, serão listados apenas os principais nomes. Para a informação completa acerca de
todos os indivíduos que foram membros do Council durante o marco temporal adotado por esta dissertação
(1947-1989) consultar o Apêndice A.
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presença pífia de representatividade. Por exemplo, nenhuma mulher foi autorizada a ingressar
no CFR até 1969. Segundo Parmar (2014, p. 44), um convite à Vera Micheles Dean (à época
diretora de pesquisa da Foreign Policy Association) para falar em uma reunião do Council,
em 1946, causou bastante alvoroço. O autor retrata, ainda, alguns dos argumentos contrários à
abertura do CFR para mulheres, foram eles: as mulheres poderiam não ser capazes de guardar
segredos; o julgamento das mulheres não era tão “sólido” quanto o dos homens; e as mulheres
poderiam reduzir a possibilidade de franqueza por parte dos homens (PARMAR, 2014, p. 44).
Um membro, Parmar (2014, p. 44) continua, até sugeriu que convidar mulheres para se juntar
ao CFR seria como receber comunistas. Para mais, até 1983, não havia nenhuma pessoa negra
em nenhuma das principais instâncias da organização47.
Os líderes do CFR estiveram, nesse sentido, entre os homens mais bem-sucedidos de
sua geração. Nascidos, principalmente, em cidades da costa leste estadunidense, os diretores
do Council frequentaram, de maneira geral, escolas privadas e pelo menos uma instituição de
ensino superior. Entre as últimas, a maior parte das presenças foram registradas nas
universidades pertencentes à Ivy League48 Harvard, Columbia e Yale; nas áreas de economia
internacional, ciência política e relações internacionais, em sua maioria. Ocupacionalmente,
os líderes do CFR eram dominados por duas profissões: advogados e acadêmicos (PARMAR,
2014, p. 38-39). Além disso, há uma predominância no que se refere às firmas de Wall Street,
incluindo algumas das mais prestigiadas. Durante as décadas de 1960 e 1970, as críticas ao
CFR se espalharam. Como uma organização com sede em Nova York, foi denunciada pelos
conservadores como parte do “establishment liberal” da política externa estadunidense. Já
como um baluarte da política externa pós-Segunda Guerra, a organização foi considerada
responsável pelas suposições que produziram o Vietnã na visão das correntes mais
progressistas dos EUA. Desse modo, como aponta Wiarda (2010, p. 36), a partir da década de
1980, para tentar conter as críticas de que era muito WASP, movimento esse que segue até os
dias atuais, o Council procurou renovar sua imagem, recrutando novos membros — entre
mulheres, minorias sociais e pessoas mais jovens.
Em adição à advogados, intelectuais e magnatas do mercado financeiro, Shoup e
Minter (1977, p. 89) adicionaram às profissões comumente adotadas pelos membros do CFR
na era bipolar: oficiais do governo, repórteres e executivos da área de mídia e comunicações e
47

A primeira foi Clifton Wharton Jr., ex-secretário adjunto de Estado dos EUA e membro do conselho do CFR
entre 1983 e 1992. Em suas múltiplas carreiras, ele foi um pioneiro afro-americano na ocupação desses espaços.
48
Ivy League é um grupo formado por oito das universidades mais prestigiadas dos EUA: Brown, Columbia,
Cornell, Dartmouth, Harvard, Universidade da Pensilvânia, Princeton e Yale. A sua nomenclatura deve-se à
planta hera (em inglês, ivy), a qual cobre as paredes dessas instituições e remete a um estilo britânico antigo.
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donos de grandes empresas e fundações. Em muitos Estados, os principais funcionários de
política externa são, em grande parte, profissionais permanentes do governo daquele país. Nos
EUA, em contrapartida, a maioria são homens que trabalhavam em estabelecimentos privados
e com carreiras corporativas, sendo recrutados somente temporariamente para trabalhar em
Washington. É através dessa logística que grande parte dos indivíduos que trabalharam na
formulação da política externa estadunidense durante o conflito bipolar eram membros do
CFR. Seja em Washington por um determinado período de tempo, de volta a Wall Street ou
compondo o professorado de Harvard, eles puderam manter seus contratos de maneira
conveniente e conservar o contato com a política por meio do CFR (SHOUP; MINTER, 1977,
p. 60). Nesse sentido, destaca-se as conexões do Council com os seguintes setores-chave da
sociedade estadunidense: Empresariado, Estado, Academia e Mídia.
2.2.2.1 O Council, seu Financiamento e o Empresariado49
O mais alto cargo do Council sempre foi ocupado por um importante advogado ou
banqueiro de Wall Street (SHOUP; MINTER, 1977, p. 100). Além disso, vários membros do
CFR dirigiram ou fizeram parte do conselho de inúmeras seguradoras líderes e empresas de
investimento. Outros líderes do Council detinham, ainda, uma série de diretorias corporativas.
As empresas em questão estão entre as maiores dos EUA (PARMAR, 2014, p. 40-41) e
encontram-se reunidas em oito grandes grupos corporativos: 1) Rockefeller Group (Chase
Manhattan Bank50, Chemical Bank, Bank of New York, Mobil Oil e mais); 2) Morgan Group
(J. P. Morgan and Co., Morgan Stanley, entre outros); 3) Citigroup (First National City Bank
of New York, Shearman and Sterling e ITT Corporation); 4) Brown Brothers Harriman and
Co. Group; 5) Lehman-Goldman, Sachs Group (Lehman Brothers; e General American
Investors); 6) Sullivan and Cromwell Group; 7) Kuhn, Loeb & Co. (Lyons and Gates,
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, Standard Oil, etc.); e 8) Davis Polk & Wardwell (U.S.
Steel, General Electric e IBM) (SHOUP; MINTER, 1977, p. 12).
Intimamente entrelaçado às conexões do Council com o empresariado estadunidense e,
em particular, com a elite financeira de Nova York, estão as origens do financiamento da
49

A título de curiosidade, em valores atualizados, o CFR apresentou uma receita de aproximadamente 74
milhões de dólares neste ano (CFR, 2020c, p. 6). Entre as fontes de recurso do Council, estão os valores
arrecadados com: taxas de associação e demais receitas relacionadas; doações e contribuições em geral;
publicações da FA; retorno de investimentos; e outros. Quanto às despesas da organização, elas totalizaram, em
2020, cerca de 53 milhões de dólares (CFR, 2020c, p. 6). Os gastos concernindo apenas ao David Rockefeller
Studies Program (isto é, as operações do think tank do CFR) equivalem a mais ou menos 24 milhões. O
patrimônio líquido do Council em 2020 foi, ainda, o correlato a 542,6 milhões de dólares (CFR, 2020c, p. 5).
50
De acordo com Ayerbe (2002, p. 124-125), o Chase Manhattan Bank congrega mais de 200 empresas
estadunidenses, responsáveis por 90% dos investimentos na AL.
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organização e seus principais mantenedores. Segundo Shoup e Minter (1977, p. 94-95) o CFR
começou a receber financiamento significativo no final dos anos 1930. Anteriormente, os
subsídios doados ao mesmo atingiam, em média, 20.000 dólares por ano; de 1936 a 1946, a
média saltou para cerca de 90.000 dólares anuais. As fundações que estiveram mais
envolvidas no financiamento do CFR nos anos da GF foram a Rockefeller Foundation e a
Carnegie Corporation. Para os autores, ambas estiveram, desde o surgimento do CFR, tão
intimamente ligadas a ele que, dificilmente, podem ser vistas como fontes externas de
financiamento.
A Carnegie Corporation foi procurada pelo Council por sugestão de Root, pois o
mesmo fazia parte do conselho da primeira. Presidente honorário do CFR desde a sua
fundação (1921), Root permaneceu no cargo até o seu falecimento, em 1937. Após a data, seu
filho o substituiu no conselho da Carnegie Corporation. Em 1940, o conselho da Carnegie
Corporation de quatorze curadores contava com cinco membros do CFR, incluindo o próprio
presidente da Carnegie Corporation, Frederick* Keppel. Além de Russell Leffingwell, que,
quatro anos mais tarde, tornou-se presidente do Council (SHOUP; MINTER, 1977, p. 95).
Os vínculos com a Rockefeller Foundation eram ainda mais estreitos. Em 1939, dentre
os 21 curadores do conselho da Rockefeller Foundation, 14 eram, também, membros do CFR.
Raymond Fosdick, presidente da Rockefeller Foundation à época, foi membro do Council
desde o surgimento da organização, assim como Jerome Green, curador da Rockefeller
Foundation e membro do comitê de finanças do CFR. Já o comitê responsável pelo
orçamento do CFR contava, em 1940, com Lewis Douglas, um curador da Rockefeller
Foundation naquele período, e Allen Dulles, cujo irmão John Dulles também era um curador
da fundação (SHOUP; MINTER, 1977, p. 95). Por último, David Rockefeller, assim como o
restante de sua família, foi um homem com uma riqueza pessoal e poder financeiro incrível,
atuando não só como o presidente do Chase Manhattan Bank, mas como membro
(1949-1985) e vice-presidente (1950-1970) do CFR.
Carnegie e Rockefeller continuaram com suas contribuições nas décadas de 1950,
1960 e 1970. Embora os investimentos de ambas ainda fossem substanciais até 1970, a grande
fundação responsável pela expansão do Council pós-1950 foi a recém-organizada Ford
Foundation. Em 1953, ela fez a sua primeira contribuição de destaque, somando um total de
100 mil dólares, direcionados para o financiamento do primeiro ano de um estudo das
relações entre os EUA e a URSS, sob a presidência de John McCloy. No mesmo ano, McCloy
tornou-se chairmen do Council, da Ford Foundation e do Chase Manhattan Bank. Em 1954, a
mesma fundação fez uma doação de 1.500.000 dólares, a qual, por dez anos, permitiu uma
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expansão dos programas do CFR (SHOUP; MINTER, 1977, p. 96-97). Para fins de
financiamento, o Council conta, ainda, com uma lista de doadores51.
2.2.2.2 O Council e o Estado
O Council esteve, no período da GF, muito bem representado entre aqueles
diretamente envolvidos na formulação da política externa do país: os governantes. Isso
porque, de acordo com Shoup e Minter (1977, p. 58-59), o CFR passou a funcionar como um
importante centro de recrutamento para funcionários da alta política, principalmente a partir
da Segunda Guerra. Tal qual o fenômeno de portas-giratórias, este processo de seleção não
ocorreu de forma simultânea. Não necessariamente os homens que se tornaram membros do
CFR estavam ocupando cargos políticos no momento da filiação. Na maioria dos casos, eles
integravam o Council quando deixavam um mandato em Washington ou, após alguns anos
como membros do CFR, passavam a integrar o governo. O resultado desse movimento é o
estabelecimento de vínculos estreitos entre o CFR e as autoridades de política externa em
Washington. Os líderes do CFR foram nomeados para uma variedade de cargos nos gabinete e
sub-gabinete presidencial dos EUA ao longo de suas carreiras (PARMAR, 2014, p. 41-42).
Tratando-se dos estreitos laços do CFR com o Departamento de Estado estadunidense,
Douglas Dillon fez parte do Council de 1965 a 1978 e foi secretário do Tesouro dos EUA
entre 1961 e 1965. Igualmente, George Shultz, membro do CFR entre 1980 e 1982, serviu
como secretário do Tesouro (1972-1974), sob a presidência de Richard Nixon (196-1974). Ele
foi, também, secretário de Estado de 1982 a 1989, durante o mandato presidencial de Ronald
Reagan (1981-1989). Já William Rogers, fez parte do Council de 1980 a 1990, atuou como
secretário adjunto de Estado para Assuntos Interamericanos (1974-1976) e como
subsecretário de Estado para Assuntos Econômicos (1976-1977), sob o então secretário de
Estado Henry Kissinger. Ambos na administração de Gerald Ford (1974-1977). Warren
Christopher, por sua vez, foi vice-secretário de Estado entre 1977 e 1981, compondo o corpo
do CFR nos anos de 1982 a 1991. Juanita Kreps foi a primeira mulher e a primeira
economista a ocupar o cargo de secretária de Comércio dos EUA (1977-1979), enquanto
Jimmy Carter era o presidente do país (1977-1981). Além disso, foi a quarta mulher a ocupar
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Em dados atuais, no relatório “Donor Listing 2019–2020”, estão discriminadas quatro categorias atuais de
mantenedores. Chairman’s Circle assume contribuições acima de 50 mil dólares (CFR, 2020b, p. 2). Harold
Pratt Associates refere-se a doadores que providenciam uma quantia entre 25 mil e 49,99 mil dólares (CFR,
2020b, p. 2-3). O grupo intitulado de Patrons é composto por doações de 10 mil a 19,99 mil dólares (CFR,
2020b, p. 3-4). Finalmente, a categoria que reúne o maior número de pessoas, Friends, recebe contribuições de
até 9,99 mil dólares (CFR, 2020b, p. 4-9).
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qualquer cargo de gabinete no Poder Executivo dos EUA. Kreps associou-se ao Council em
1983, onde permaneceu até 1989. Jeane Kirkpatrick — membra do CFR entre 1985 e 1994 —
foi a principal referência para a construção da política externa de Reagan. Por fim, há Richard
Cheney. Secretário de Defesa dos EUA na data de 1989 até 1993, na presidência de George
Bush (1989-1993), Cheney participou do CFR nos anos de 1987 a 1989.
No tocante aos departamentos e agências de inteligência e segurança nacional
estadunidenses, a impressão de laços estreitos entre o CFR e o Estado é confirmada. Allen
Dulles foi o primeiro civil a ser diretor da Central Intelligence Agency (CIA) e o que serviu
por mais tempo neste cargo (1953-1961). Allen Dulles foi membro, presidente e
vice-presidente do CFR, respectivamente, nos anos: 1927-1969, 1944-1946 e 1946-1950.
Destaca-se, ainda, os seguintes nomes que integraram tanto o Council quanto a CIA: John
McCone, Richard Helms, William Colby e Bush. William Ruckelshaus, membro do CFR
entre 1979 e 1983, foi diretor do Federal Bureau of Investigation (FBI). Em outubro de 1973,
Ruckelshaus ficou conhecido por sua atuação no Massacre de Sábado à Noite. Ele, junto com
o procurador-geral do país, Elliot Richardson, renunciaram a seus cargos, em vez de obedecer
à ordem do então presidente, Nixon, de despedir o promotor Archibald Cox. O último era
encarregado de investigar o papel de Nixon no Escândalo de Watergate. As operações que
investigaram a CIA foram, também, dominadas por membros do CFR. Cinco dos oito
membros da Comissão Rockefeller, criada no início de 1975 para investigar as atividades
domésticas ilegais da CIA, eram membros do CFR. Vice-presidente dos EUA (1974-1977),
Nelson Rockefeller, e irmão do membro (1949-1985) e vice-presidente (1950-1970) do CFR
David Rockefeller, chefiou a comissão. Esse panorama naturalmente resultou em membros do
Council recebendo a notícia primeiro e com autoridade. Colby, por exemplo, revelou perante
ao CFR, em 16 de dezembro de 1974, quase uma semana antes do New York Times divulgar a
história, que a CIA estava envolvida em espionagem doméstica. Membro do CFR entre 1985
e 1993, Bobby Inman foi diretor da Agência de Segurança Nacional (1977-1981), nos
mandatos presidenciais de Carter e Reagan (SHOUP; MINTER, 1977, p. 61-62).
Concernindo aos assuntos internacionais nos EUA, John Davis, além de um destacado
candidato democrata na política doméstica do país, servindo como um congressista da
Virgínia Ocidental, foi eleito pelo então presidente, Wilson, não só como procurador-geral,
mas, mais tarde, como embaixador dos EUA na Grã-Bretanha. Davis integrou o conselho do
CFR entre 1921 e 1955. Douglas, membro do CFR entre 1940 e 1964, foi, também,
embaixador dos EUA em território britânico, mas de 1947 a 1950. Em adição, Donald
McHenry, que fez parte do CFR de 1983 a 1993, foi embaixador dos EUA e representante
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permanente na Organização das Nações Unidas (ONU) no período de 1979 a 1981. Thomas
Finletter, por outro lado, integrou o Council de 1944 a 1967 e serviu como embaixador dos
EUA em outra organização internacional de 1961 até 1965: Organização do Tratado do
Atlântico Norte (OTAN). Parmar (2014, p. 42) menciona, ainda, Shepardson, membro do
Council, que servia como assistente do embaixador estadunidense na Inglaterra quando a GF
começou.
Esse quadro de vínculos estreitos foi confirmado em praticamente todas as
administrações que ocuparam a presidência durante o conflito bipolar. Shoup e Minter (1977,
p. 62) demonstram que, sob o governo de Truman (1945-1953), os membros do Council
ocuparam 42% dos principais cargos de política externa. Para seu sucessor, Eisenhower
(1953-1961), o número era um pouco menor (40%), embora a relação do CFR com o
presidente fosse ainda mais próxima. Isso porque, Eisenhower foi membro do CFR. No que se
refere ao mandato de Kennedy (1961-1963), ainda que a narrativa que envolveu a sua corrida
eleitoral à presidência tenha sido a promoção de “uma nova geração de funcionários de
política externa” (SHOUP; MINTER, 1977, p. 62-63), o recrutamento de uma série de altos
funcionários do establishment da política externa do país foi uma parte importante da
estratégia de Kennedy para estabelecer confiança em sua administração. Ao todo, 51% dos
principais funcionários de política externa sob o comando de Kennedy eram membros do
CFR. Essa porcentagem foi superada por seu sucessor. No governo de Johnson (1963-1969),
57% de seus funcionários faziam parte do Council (SHOUP; MINTER, 1977, p. 63-64).
É importante ressaltar, ainda, que nas administrações de Nixon, Ford e Carter houve
uma concentração sem precedentes da liderança da política externa estadunidense nas mãos
de membros do CFR. Isso, porque a organização abrigava como membros as duas principais
personalidades responsáveis pela formulação da política externa estadunidense do período:
Zbigniew Brzezinski (membro do CFR entre 1972 e 1977) e Kissinger (membro do CFR entre
1977 e 1981). A carreira de Kissinger foi moldada, em grande parte, por seu relacionamento
com o Council. Nas palavras do mesmo: “o Council on Foreign Relations me deu minha
primeira oportunidade de trabalhar sistematicamente em problemas de política externa.
Minhas relações com ele permaneceram estreitas e minha admiração por ele, se alguma coisa,
aumentou” (KISSINGER, 1961, p. xi apud SHOUP; MINTER, 1977, p. 65, tradução nossa52).
Além de secretário de Estado, Kissinger serviu, de 1965 a 1973, no conselho editorial da FA.
Brzezinski foi conselheiro de Segurança Nacional dos EUA sob a presidência de Carter.
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“The Council on Foreign Relations gave me my first opportunity to work systematically on problems of foreign
policy. My relations with it have remained close and my admiration for it, if anything, increased”.
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Filiado ao Partido Democrata, ele ficou conhecido por sua posição intervencionista no que se
refere à política externa estadunidense. Afastando-se um pouco da tendência natural de seu
partido, sua política externa realista é considerada por alguns como a resposta democrata ao
realismo de Kissinger, do Partido Republicano.
Por fim, vale mencionar que, quando se trata das sugestões de recrutamento por parte
do Council, ela não se estende somente a membros. Segundo Shoup e Minter (1977, p.
59-60), o secretário de Defesa Robert McNamara havia trabalhado com o ex-membro do CFR
Robert Lovett. O último foi o responsável por sugerir o nome de McNamara à administração
Kennedy.
Sendo assim, como exprime Shoup e Minter (1977, p. 61), com uma sobreposição tão
substancial, não é surpreendente que se crie a impressão de que todos os que detinham
importância nos assuntos da política externa estadunidense eram membros do Council. No
que se refere à AL, destaca-se o envolvimento do CFR na política externa dos EUA para a
região em dois principais eventos: a intervenção estadunidense na Guatemala (1954) e a crise
dos mísseis em Cuba (1962).
2.2.2.2.1 Intervenção na Guatemala
No centro da rede que conectou os EUA, que interveio na Guatemala, e a empresa
amplamente envolvida no encaminhamento do golpe de Estado que, em 1954, derrubou o
então presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, a United Fruit Company (UFC)53, estava o
CFR.
Primeiramente, o CFR desempenhou um papel central na formulação dos pressupostos
que guiaram a intervenção estadunidense na Guatemala. Nas palavras do secretário e
vice-presidente do Council, Frank Altschul, “a infiltração comunista na Guatemala constitui
uma ameaça não só à liberdade daquele país, mas à segurança de todas as nações do
hemisfério ocidental” (GEIGER, 1953, p. vi-vii apud SHOUP; MINTER, 1977, p. 197,
tradução nossa54). Na realidade, o descontentamento estadunidense para com o governo de
Arbenz, à frente de um regime nacionalista moderado, relacionava-se muito mais com o fato
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A UFC era uma empresa multinacional estadunidense que atuava na produção e no comércio de frutas
tropicais, especialmente bananas e abacaxis. Para suas atividades, a empresa ocupou terras da AL, sendo elas,
principalmente, na América Central e no Caribe. Esses países ficaram, então, conhecidos como “república das
bananas”. A UFC foi fundada em 1889 e perdurou até 1970. Ao longo desses anos, ela deteve um poder
considerável nos territórios latino-americanos, uma vez que, em colaboração com os EUA, ajudou na derrubada
de governos locais, na implementação de mandatos que facilitiram suas atividades comerciais e no
estabelecimento de chefes de Estado que favoreceram os interesses econômicos estadunidenses na região.
54
“Communist infiltration in Guatemala constitutes a threat not only to the freedom of that country but to the
security of all Western Hemisphere nations”.
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de que, em 1953, o presidente da Guatemala anunciou sua intenção de confiscar cerca de 225
mil acres de terras não utilizadas da UFC, através de uma política de reforma agrária.
Além disso, de acordo com Shoup e Minter (1977, p. 196), a primeira reunião de um
grupo de estudos do CFR, criado em 1952, destinado a abordar as “agitações políticas”
latino-americanas (Political Unrest in Latin America), foi dedicada à situação na Guatemala.
Entre 1952 e 1953, o responsável pela liderança da iniciativa foi Spruille Braden55:
ex-secretário assistente de Estado e consultor da UFC. Em adição, o grupo contou com John
McClintock, também da UFC, como o líder da discussão.
Para além da concepção teórica, a implementação da intervenção dos EUA no
território guatemalteco ficou, também, nas mãos de homens vinculados ao Council. Das doze
pessoas identificadas por Shoup e Minter (1977, p. 196-198) como envolvidas diretamente na
iniciativa, oito eram membros do CFR. Os mais importantes foram: o membro do CFR e
encarregado das operações clandestinas da CIA na Guatemala Frank Wisner; e o
vice-presidente e depois presidente do CFR e diretor da CIA Allen Dulles. Além do próprio
presidente Eisenhower, claro. Notando que o número de pessoas envolvidas nas principais
decisões políticas sobre a intervenção na Guatemala foi muito pequeno, além dos já
mencionados, havia: John Cabot, secretário adjunto de Estado para Assuntos Interamericanos;
Henry Holland, que, em 1954, sucedeu a Cabot como secretário adjunto de Estado; Walter
Smith, ex-diretor da CIA, servindo como sub-secretário de Estado; e Henry Lodge que, como
embaixador dos EUA na ONU, dedicou-se a bloquear as tentativas do regime de Arbenz de
trazer a intervenção à atenção da organização internacional.
Tratando-se das ligações entre o CFR e a própria UFC, Shepardson, um dos principais
líderes do CFR, era um oficial da International Railways of Central America, uma subsidiária
da UFC. Thomas Coolidge, parente do primeiro editor da FA, Hamilton Armstrong, foi
presidente do conselho da UFC em 1953. Também servindo no conselho da UFC estavam
mais outros três membros do Council: Robert Lehman, Altschul e John McClintock (SHOUP;
MINTER, 1977, p. 199).
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Braden (1894-1978) foi um dos proprietários da empresa de mineração no Chile Braden Copper Company.
Também foi diretor da Brown Brothers Harriman and Co. Braden era filho de um empresário de mineração
ligado à família Rockefeller e desempenhou um papel relevante na Guerra do Chaco entre a Bolívia e o Paraguai,
preservando os interesses da companhia Standard Oil. Em 1939, foi nomeado o primeiro embaixador dos EUA
na Colômbia e, em 1941, foi transferido para Cuba, onde desenvolveu laços estreitos com o ditador Fulgêncio
Batista. Como embaixador na Argentina, em 1945, Braden organizou e coordenou, publicamente, a oposição ao
candidato à presidência do país, Juan Domingo Perón. Em setembro de 1945, Braden deixou Buenos Aires para
suceder a Nelson Rockefeller como secretário adjunto de Estado. A partir de 1948, ele começou a servir como
lobista da UFC. Quando os interesses da empresa foram afetados na Guatemala, Braden foi um dos operadores
que influenciou o golpe de Estado que derrubou Arbenz.
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Ainda na presidência de Truman, em 1952, houve um plano para a derrubada do
governo de Arbenz. Sob o nome de Operação FORTUNE, a iniciativa foi, contudo,
abandonada. Com os seus detalhes sendo vazados, o então secretário de Estado, Dean
Acheson, ficou receoso de que a tentativa de golpe iria prejudicar a imagem dos EUA que, à
época, havia se comprometido simbolicamente com uma política de não-intervenção. Ainda
assim, essa operação foi vista como uma precursora da Operação SUCCESS. Em 1954, o
plano foi revisado pelo recém-eleito presidente estadunidense, Eisenhower, e um novo golpe
de Estado aconteceu, sendo, desta vez, bem sucedido. Com isso, no mesmo ano, o coronel
Carlos Castillo Armas cruzou a fronteira entre Honduras e Guatemala e, por meio de um
golpe de Estado, depôs o regime de Arbenz. Armas era membro do partido conservador
Movimento de Libertação Nacional (MLN) e governou a Guatemala de forma autoritária até
1957, com apoio próximo dos EUA. Segundo Shoup e Minter (1977, p. 195), as suspeitas de
que o golpe havia sido orquestrado pela CIA foram plenamente confirmadas.
2.2.2.2.2 Crise dos Mísseis em Cuba
Em resposta à invasão fracassada da Baía dos Porcos, além da presença de mísseis
balísticos estadunidenses na Itália e na Turquia, Nikita Khrushchev, primeiro-ministro
soviético, decidiu concordar com o pedido de Castro e, em 1962, colocou mísseis nucleares de
médio e longo alcance em Cuba. Khrushchev disponibilizou, também, vários outros tipos de
armamento militar e cerca de 42.000 soldados, pilotos e técnicos. Desde 1955, os EUA
usavam aeronaves para espionar as atividades e o arsenal nuclear soviéticos. Em 14 de
outubro de 1962, um piloto dos EUA sobrevoou o oeste de Cuba e tirou inúmeras fotos. O
presidente Kennedy foi informado sobre a presença de mísseis soviéticos em Cuba na manhã
de 16 de outubro, e a crise entrou em andamento (BREWER, 2006, p. 124-125).
O rápido desenvolvimento da nova tecnologia nuclear significou, para a GF, a
necessidade contínua de se fazer ajustes em como lidar com a ameaça soviética. Um dos
esforços mais influentes nesse setor foi o grupo de estudos sobre armas nucleares e política
externa, levado a cabo pelo Council, entre 1954 e 1956 (Nuclear Weapons and Foreign
Policy). Segundo Shoup e Minter (1977, p. 200), ele foi importante, pois formulou o conjunto
de pressupostos da política externa dos EUA que guiou as decisões na crise dos mísseis em
Cuba, em outubro de 1962.
Esse grupo de estudos desempenhou um importante papel na promoção da carreira de
Kissinger. O livro de Kissinger “Nuclear Weapons and Foreign Policy” (1957) surgiu do
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mesmo e é considerado um dos livros mais influentes publicados sob os auspícios do CFR. De
forma geral, a obra foi vista como um ataque à doutrina de retaliação maciça, estabelecida por
John Dulles, em uma reunião do CFR, no ano de 1954. Para Kissinger, essa estratégia havia
deixado o poderio estadunidense vulnerável à forma de agressão preferida da URSS: uma
estratégia que buscava seu objetivo através de pequenos incrementos de poder, evitando
provocações totais (SHOUP; MINTER, 1977, p. 201). Baseando-se, amplamente, na noção de
guerra limitada, onde os atores envolvidos em um conflito bélico não utilizam todos os seus
recursos à disposição, Kissinger precisou que o papel dos EUA era convencer o seu
adversário, a URSS, a não utilizar armas nucleares de forma prática, de modo que elas
deveriam servir como armas de dissuasão (KISSINGER, 1957). A esperança atribuída ao
livro era que ele mostrasse um caminho razoável entre a alternativa prevista pela doutrina de
destruição mútua assegurada (em inglês, MAD: Mutual Assured Destruction) e a perspectiva
de ser atacado paulatinamente, até a morte, pelo poderio soviético.
Com os debates concernentes à questão das armas nucleares se multiplicando no
cenário político estadunidense, a pauta conquistou um espaço nos pleitos eleitorais dos
candidatos que viriam a concorrer à presidência em 1960. Nesse sentido, em 14 de agosto de
1958, Kennedy esboçou um de seus principais temas de campanha: um ataque às
inadequações da política militar republicana. Ele condenou a terrível fraqueza ocidental frente
ao avanço soviético, reproduzindo as considerações trazidas pelo grupo de estudos do
Council. De acordo com Shoup e Minter (1977, p. 203), ele teria citado apenas dois nomes em
seu discurso: Kissinger e James Gavin. Ambos membros do grupo de estudos do CFR.
Nesse prisma, as conexões entre o CFR e as decisões tomadas por Washington diante
da crise dos mísseis em Cuba não se limitaram, somente, à correspondência nos pressupostos
e interpretações. Dos 24 homens envolvidos, oficialmente ou de maneira informal, nas
reuniões do Comitê Executivo do Conselho de Segurança Nacional dos EUA (EXCOMM), 18
eram membros do CFR naquele período ou tornaram-se logo após. Ademais, três deles, Paul
Nitze, McGeorge Bundy e Roswell Gilpatric, haviam feito parte do grupo de estudos sobre
armas nucleares e política externa do Council. Uma das primeiras medidas adotadas por
Kennedy, quando ele foi eleito presidente, antes mesmo da reunião de inauguração do
EXCOMM, foi entrar em contato com John McCloy, chairman do CFR. A posição de
McCloy como chefe do establishment de política externa do país conferiu credibilidade ao
processo decisório apresentado pela administração Kennedy perante à crise dos mísseis em
Cuba (SHOUP; MINTER, 1977, p. 204).
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Em meio a possíveis soluções militares e diplomáticas, Kennedy optou por um plano
de ação que incluía o bloqueio naval da ilha cubana, vigilância aérea contínua e reuniões no
âmbito da ONU. Na noite de 22 de outubro de 1962, Kennedy entrou ao vivo no rádio e na
televisão para comunicar que os EUA não tolerariam a presença de armas nucleares em Cuba.
Durante o discurso televisionado, Kennedy proferiu a afirmação que marcou o conflito.
Qualquer míssil nuclear lançado de Cuba contra qualquer nação do Hemisfério Ocidental,
como um ataque da URSS aos EUA, exigirá uma resposta retaliatória completa contra o poder
soviético. Este foi o momento em que o mundo chegou mais próximo de uma guerra nuclear.
É importante mencionar que o CFR abrigava membros em sua equipe que
encontravam-se em ambos os lados do debate político sobre a reação mais adequada a ser
seguida frente ao estabelecimento de mísseis no território cubano pela URSS. Isto é, o ataque
aéreo ou o bloqueio naval. Assim, a influência do Council pode ser aferida no
estabelecimento do clima geral da opinião, tanto sobre os objetivos gerais da política externa
estadunidense quanto sobre o tipo de postura necessária para reagir aos desafios impostos ao
país pela URSS no contexto da GF.
O ponto culminante da crise foi quando, no dia 27 de outubro, um dos aviões
estadunidenses de vigilância e espionagem foi abatido sobre Cuba, provocando o falecimento
de seu piloto. A guerra parecia cada vez mais iminente e as negociações tornaram-se muito
difíceis. Foram treze dias de medo e suspense mundial. Até que, em 28 de outubro de 1962, o
embate chegou ao fim. Kennedy e Kruschev alcançaram um acordo. Publicamente, a URSS
comprometeu-se a desmontar seu arsenal em Cuba, sob reserva de verificação da ONU, em
troca de uma declaração, também pública, de que os EUA jamais invadiriam Cuba sem
provocação direta. Secretamente, os EUA concordaram, também, em desmantelar toda a rede
de mísseis implantada na Turquia e na Itália, a qual não era de conhecimento do público geral
à época. O bloqueio foi formalmente encerrado em 20 de novembro de 1962. Essas
negociações destacaram a necessidade de uma rápida, clara e direta linha de comunicação
entre

Washington

e

Moscou,

originando

o

famoso

“Telefone

Vermelho”,

ou

“Moscow-Washington Hotline”. A partir deste ponto da GF, uma série de acordos reduziu as
tensões entre EUA e URSS no conflito.
2.2.2.3 O Council e a Academia
Os vínculos entre o CFR e as principais universidades privadas da costa leste dos EUA
são muito próximos. Os membros do CFR não estão relacionados a elas, contudo, somente
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como ex-alunos. Eles podem ser identificados como tendo sido dirigentes, diretores,
professores ou funcionários permanentes, principalmente, das universidades Ivy League
(SHOUP. MINTER, 1977, p. 75-77). Além dos já mencionados Kissinger e Brzezinski, um
dos principais nomes é Isaiah Bowman. Membro do Council desde o momento de sua criação
(1921) até o ano de 1950, bem como vice-presidente do mesmo (1945-1949), Bowman
desempenhou um papel fundamental na formação das Nações Unidas, foi professor da
Universidade de Yale (1905-1915) e presidente da Universidade Johns Hopkins, além de um
dos principais geógrafos políticos dos EUA. Em adição, o presidente da Universidade Brown,
durante os anos de 1937 a 1955, Henry Wriston, foi vice-presidente (1950-1951) e presidente
(1951-1964) do CFR (PARMAR, 2014, p. 42-43).Tratando-se do contexto latino-americano,
tendo em vista a participação do Council nos círculos de intelectuais nos EUA, menciona-se,
em específico, a iniciativa 1980s Project.
2.2.2.3.1 1980’s Project
De acordo com Shoup e Minter (1977, p. 255), o sistema capitalista internacional
dominado pelos EUA que havia vigorado até aquele momento estava, lentamente, se
desintegrando desde o final da década de 1960, devido a uma série de fatores. Dessa forma, de
acordo com Grose (2006, p. 75), no início da década de 1970, dois membros do Council —
Richard Ullman e Bayless Manning — desenvolveram um grande esforço de pesquisa, a ser
chamado “1980s Project”, para definir as novas questões e respostas políticas de uma
sociedade internacional que evoluiu para além do conflito Leste-Oeste. O 1980s Project tinha
como objetivo criar um novo sistema político e econômico global em substituição ao
existente. Tal qual com o War and Peace Studies Project, através do qual o CFR
desempenhou um papel central na formulação política dos EUA na Segunda Guerra, o think
tank estava buscando, com o 1980s Project, duplicar o sucesso que a organização atingiu na
construção de uma nova ordem mundial entre 1938 e 1945 (SHOUP; MINTER, 1977, p. 256).
Para o 1980s Project, o Council organizou uma estrutura operacional com quatro
principais elementos: uma equipe em tempo integral, um grupo central de coordenação, doze
grupos de trabalho e vários consultores, especialistas e pequenos órgãos ad hoc nacionais e
internacionais. O grupo responsável pela coordenação do 1980s Project representava a
principal instância do corpo do mesmo, bem como era composto por 14 homens, os quais
deviam se reunir com frequência tanto para orientar as demais partes integrantes da iniciativa
quanto para aprovar as metas e conferir a viabilidade das escolhas e dos métodos de
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implementação política apresentados. O 1980s Project custou mais de 1 milhão de dólares nos
primeiros três anos. As fundações Ford Foundation, Lilly Endowment, Mellon Foundation e
Rockefeller Foundation foram seus principais benfeitores (SHOUP; MINTER, 1977, p. 260).
Os escolhidos como pertencentes ao grupo coordenador corresponderam a pessoas de
prestigiosas origens acadêmica, empresarial e governamental. De acordo com Shoup e Minter
(1977, p. 257), quase todos eram doutores pelas universidades Ivy League Harvard, Princeton
e Columbia. Nesse âmbito, destacam-se os economistas Richard Cooper e Carlos
Diaz-Alejandro, da Universidade de Yale, e os professores da Universidade de Harvard
Stanley Hoffman, Joseph Nye e Samuel Huntington. Nesta data, Huntington era editor da
Foreign Policy, bem como Cooper, Nye e Hoffman faziam parte do comitê editorial da
mesma revista. Além disso, o líder político que assumiu a presidência do país nos primeiros
anos do 1980s Project foi Carter. Segundo Shoup e Minter (1977, p. 276), os participantes do
1980s Project Walter Mondale, Cyrus Vance, Paul Warnke e Richard Gardner
desempenharam papéis-chave na administração de Carter. Respectivamente: vice-presidente,
secretário de Estado, negociador-chefe do acordo SALT e tanto diretor da Agência de
Controle de Armas e Desarmamento quanto embaixador dos EUA na Itália.
Os doze grupos de trabalho, por sua vez, cada um com, aproximadamente, 20
membros, concentravam-se num número similar de questões gerais de política. No 1980s
Project, os temas econômicos dominaram a lista de assuntos a serem estudados (6 entre os 12
totais). As problemáticas envolvendo segurança e organizações internacionais vieram logo em
seguida. No tocante à AL, ainda que não houvesse nenhum direcionado especificamente à
região, destaca-se o grupo sobre as relações do Norte com o Sul Global (North-south
relations). Sobre tal temática, Shoup e Minter (1977, p. 58) ressaltam que os aspectos
econômicos das relações entre os países mais ricos e industrializados e as nações periféricas
ganharam um foco especial. Abordou-se, em particular, o desejo dos compradores de
matérias-primas (Norte Global) por um abastecimento garantido e previsível e as demandas
por uma parcela maior da riqueza global e do poder capitaneada pelos Estados do Sul.
De maneira geral, sobre as relações Norte-Sul, o 1980s Project argumentou que o Sul
Global era de grande importância para os EUA, de modo que, assim como os demais países
industrializados,

todas

as

principais

corporações

estadunidenses

encontravam-se

profundamente comprometidas com os investimentos e mercados internacionais, seu balanço
de pagamentos dependia muito da renda gerada por esse comércio, o povo estadunidense
esperava a liberdade de consumir bens importados e sua indústria precisava de combustíveis e
matérias-primas estrangeiras. Caso os EUA quisessem continuar crescendo economicamente
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no cenário mundial. Petróleo, cobre, borracha, bauxita, madeira eram constantemente
mencionados como matérias-primas do Sul Global de vital relevância para o país. Os
investimentos estadunidenses no Sul Global eram detentores de importância estratégica para a
balança de pagamentos estadunidense, além de chaves para os níveis de lucro corporativo.
Nesse sentido, o grupo reconhecia que as nações periféricas não eram membros, de fato, do
sistema econômico global que os EUA pleiteavam desde 1945. Dessa forma, uma tarefa
central para as próximas décadas era integrá-las a esse sistema e torná-las partes plenamente
funcionais da economia mundial (SHOUP; MINTER, 1977, p. 272).
Aos olhos estadunidenses, com o reconhecimento do referido papel econômico da
periferia internacional, a região tornou-se, também, uma ameaça. Os suprimentos do Sul
Global poderiam, por exemplo, ser retidos e os países mais ricos do bloco capitalista — em
especial, EUA, Japão e Europa Ocidental — poderiam ser forçados a competir por recursos
escassos, elevando seus preços e, com isso, impondo uma ameaça à ordem mundial em vigor.
Essa pressão do Sul Global foi sentida por Washington, sobretudo, por conta dos sucessivos
choques de petróleo empreendidos pelos países-membros da Organização das Nações
Exportadoras de Petróleo (OPEP). Os planejadores do 1980s Project estavam, por isso,
dispostos a oferecer algumas pequenas concessões ao Sul Global. A maneira de fazer isso
repousava na promoção de vantagens comerciais a esses países, bem como aceitar algumas
mudanças na produção dos Estados mais ricos voltada para as nações periféricas. Essa
possível ameaça representada pelo Sul Global levou o Council a conferir considerável ênfase
a temas relacionados às concepções de interdependência, mutualidade de interesses e
cooperação entre a parte rica e a parte mais pobre do sistema internacional. O Sul Global,
concluiu o 1980s Project, deveria estar no topo da lista de prioridades da política externa
estadunidense (SHOUP; MINTER, 1977, p. 270-272).
Embora parte da solução do problema representado pela “ameaça” do Sul Global aos
EUA, e demais países capitalistas mais ricos, repousasse na distribuição igualitária dos
ganhos de um sistema econômico mundial, fica evidente que o Council, via 1980s Project,
não almejava mudanças reais na distribuição mundial de riqueza e poder. Amplamente
baseados na premissa de que os países do “Terceiro Mundo” ou “subdesenvolvidos”
precisavam de ajuda externa, tecnologia, know-how e do mercado do Norte Global, o que
pautou os planos do CFR para o Sul Global correspondia a, no máximo, mais acesso aos
mercados dos países capitalistas mais ricos, alguma transferência da tecnologia mais obsoleta
desses Estados para as nações periféricas e uma voz um pouco maior em certas organizações
internacionais voltadas para a economia mundial. Como demonstra Arin (2014, p. 38), o CFR
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era alinhado com o capital multinacional e via como a maior ameaça à hegemonia
estadunidense possíveis divisões dentro do mundo capitalista e o nacionalismo econômico no
“Terceiro Mundo”.
2.2.2.4 O Council e a Mídia
O Council possui, tanto em sua sede em Nova York quanto no seu escritório em
Washington, estúdios de televisão e linhas ISDN (Integrated Services Digital Network)
dedicadas à gravação ou transmissão ao vivo de entrevistas com os especialistas do think tank.
No topo da lista dos vínculos entre o CFR e a mídia impressa está o jornal mais lido
pelas personalidades influentes dos EUA: New York Times. Pelo menos vinte pessoas
associadas a este jornal também pertenceram ao CFR. Shoup e Minter (1977, p. 66-67)
mencionam, por exemplo, Arthur Sulzberger, Max Frankel, Harrison Salisbury e Hanson
Baldwin. Em adição, a Newsweek também apresentou conexões com o Council. Um dos
responsáveis pela criação da revista, William Harriman foi membro do CFR entre os anos de
1950 e 1955, bem como compôs o conselho da Newsweek de 1930 a 1950. Em adição,
Douglas esteve no conselho da revista durante a década de 1950. No que se refere à revista
Time, o seu fundador, Henry Luce, foi membro do CFR por cerca de trinta anos. Além disso, o
antigo editor-chefe e membro da diretoria do conselho da Time, Hedley Donovan, também fez
parte do Council. Já Strobe Talbott foi jornalista associado à revista e membro do CFR de
1988 a 1993. Para mais, o fundador e editor na década de 1970 da US News and World
Report, David Lawrence, foi membro do Council por mais de vinte anos. Sobre o Washington
Post, em 1972, um dos seus cinco editores executivos e quatro de seus nove diretores eram
membros do CFR, incluindo Frederick Beebe, Katherine Graham e Osborn Elliott. Elliott foi,
também, editor-chefe da Newsweek, pois ambos veículos de comunicação pertenciam à
mesma empresa. No que se refere ao Wall Street Journal, há Karen House, antiga
editora-chefe do jornal e membra do CFR entre os anos 1987 e 1998.
O Council apresentou, também, ligações com duas das três principais redes de rádio e
televisão dos EUA: Columbia Broadcasting System (CBS) e National Broadcasting Company
(NBC). No tocante à primeira, sete de seus diretores fizeram parte do CFR. Um exemplo é
William Burden, membro do Council de 1945 a 1974. Entre os jornalistas proeminentes da
companhia que, do mesmo modo, fizeram parte do CFR estão: Richard Hottelet, Daniel
Schorr e Marvin Kalb. Sobre a NBC, dois dos diretores da Radio Corporation of America
(RCA), empresa-mãe e responsável pela primeira, foram membros do Council. Em adição,
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um de seus principais jornalistas, John Chancellor, também (SHOUP; MINTER, 1977, p.
67-68).
Afastando-se do escopo de Nova York, há James Hoge Jr. Membro do CFR entre 1980
e 1984, Hoge Jr. serviu, no ano de 1976, como editor-chefe do Sun-Times e do Chicago Daily
News, publicação-irmã do primeiro. Ele deixou o Sun-Times em 1984 e foi nomeado
presidente e editor do New York Daily News, onde permaneceu até 1991.
Mais importante, ainda, são os laços do CFR com o nicho das revistas sobre relações
internacionais e política externa nos EUA, no qual o think tank lidera o catálogo56. De acordo
com seu site (FA, 2020, tradução nossa57), a FA define-se como “Não apenas uma revista,
uma educação. Tudo que você precisa para aprender sobre o passado, entender o presente e
prever o futuro”58. Em adição, segundo Shoup e Minter (1977, p. 69), a FA foi, durante o
conflito bipolar, a revista líder no campo.
2.2.2.4.1 Foreign Affairs
A tarefa do CFR de “educar o público” e promover um melhor entendimento das
relações exteriores foi aprimorada, também, pelos estudos publicados sobre aspectos de
política externa e relações internacionais na FA. Segundo Judith Tickner (2011, p. 612), a FA
foi o primeiro periódico propriamente de relações internacionais publicado nos EUA.
Fundado em 1910, o mesmo chamava-se “Journal of Race Development”. Em 1919, passou a
ter o nome de “Journal of International Relations”. Três anos depois, em 1922, tornou-se
Foreign Affairs: a revista oficial do CFR. Até a atualidade, uma das mais consagradas do
meio mundialmente, publicaram na FA, no decorrer dos anos, secretários de Estado e da
Defesa, diplomatas, reitores de prestigiosas universidades e diretores de organizações
internacionais. Além da principal versão em inglês, o periódico é publicado, também, nas
línguas: espanhol, japonês e russo (TEIXEIRA, 2015, p. 123).
As sugestões iniciais para a publicação da FA vieram do secretário do Council, Gay.
Reitor da escola de negócios de Harvard (Harvard Business School) e, durante a Primeira
56

Além da FA, mais recentemente, veio a existir o periódico Foreign Policy. Inaugurada em 1971 por John
Campbell, a revista obteve, no ano seguinte, o financiamento do Carnegie Endowment for International Peace.
Segundo Shoup e Minter (1977, p. 69), a Foreign Policy é mais aberta a visões divergentes do que a FA, bem
como fornece um conteúdo um pouco menos técnico, objetivando ser lida por uma parcela maior de pessoas.
Embora, diferentemente da FA, a Foreign Policy não seja, oficialmente, do Council, no momento de sua criação,
todos os editores da revista eram membros do CFR. Para mais, o conselho consultivo da Foreign Policy era
composto por onze homens e, exclusivamente, por membros da Council.
57
“Not just a magazine, an education. Everything you need to learn about the past, understand the present, and
predict the future”.
58
Transcrição nossa do vídeo de apresentação “About Foreign Affairs”, publicado em 31 de maio de 2016.
Disponível em: www.foreignaffairs.com/about-foreign-affairs. Acesso em: 03/08/2021.
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Guerra, integrante do War Industries Board, Gay também conhecia muito bem o setor
editorial. Em 1919, foi nomeado editor do jornal de Lamont, o New York Evening Post.
Segundo Wala (1994, p. 15-16), Gay compartilhava da opinião de que a publicação de uma
revista era a melhor forma de “educar o público” da forma que o Council desejava. A FA
poderia servir, ainda, como um segundo propósito para os membros do CFR quando os
mesmos não pudessem participar dos grupos de estudo e discussão. A revista deveria conter
artigos originais e intelectualmente atraentes sobre política externa. Primeiramente, decidiu-se
que a revista deveria ser publicada pelo menos quatro vezes por ano. No entanto, esta
periodicidade mudou ao longo do tempo. No decorrer da GF, a FA foi publicada quatro vezes
por ano. Depois, há cada três meses (edições de inverno, outono, primavera e verão).
Posteriormente, uma vez por ano (edição “American and the World”). Hoje em dia, a FA é
publicada de dois em dois meses ou seis vezes ao ano.
Sobre a questão da editoria da FA, Gay e Bowman haviam pensado, inicialmente, no
professor de Harvard Archibald Coolidge. Porém, após Coolidge educadamente declinar o
convite, o membro do CFR, Armstrong, — à época, correspondente do New York Evening
Post na Europa —, assumiu a FA como editor-chefe. De acordo com Parmar (2004, p. 38),
Armstrong era membro de uma velha família aristocrática de Nova York. Descendente de
Peter Stuyvesant, último governador holandês de Nova Amsterdã, e parente de Hamilton Fish,
o qual foi secretário de Estado do presidente Ulysses Grant (1869-1877). Armstrong estudou
na Universidade de Princeton e, em seguida, iniciou sua carreira como jornalista no New
Republic. Mais tarde, Frank Caruthers Jr., do New York Evening Post, assumiu a posição de
gerente de negócios. Cass Canfield, do mesmo jornal, foi emprestado à FA temporariamente,
visando ajudar o presidente do conselho editorial, John Davis, a ganhar assinaturas para a
nova revista (WALA, 1994, p. 16-17).
Tratando-se da quantia inicial destinada a financiar a FA, os membros do conselho
editorial recém-estabelecido concordaram em levantar os fundos necessários entre os
membros do CFR. A quantia de 25 mil dólares, considerada necessária para cobrir as despesas
do primeiro ano, poderia ser facilmente obtida através desta comunidade. Além disso, o
banqueiro Otto Kahn fez uma oferta para cobrir qualquer custo adicional, embora o recurso
não precisasse ser, necessariamente, utilizado.
Durante as semanas seguintes, Armstrong buscou atrair autores para a primeira edição.
Naturalmente, o autor do primeiro artigo foi considerado com cuidado excepcional. O
escolhido foi Root, republicano internacionalista e conhecido ancião estadista dos anos 1920.
O artigo foi intitulado “A Requisite for the Success of Popular Diplomacy” (1922). Além de
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obter a contribuição de Root, Armstrong havia solicitado uma série de outros autores
eminentes para os ensaios e artigos a serem veiculados na primeira edição da FA. Entre os
mais relevantes, Edvard Benes, ministro das Relações Exteriores da recém-criada
Tchecoslováquia — e, mais tarde, viria a se tornar o sucessor de Thomas Masaryk como
presidente do país —; o historiador Josef Redlich, último ministro das finanças da monarquia
dos Habsburgo da Áustria e da Hungria; e John Dulles, consultor financeiro da delegação dos
EUA em Paris, em 1919 (WALA, 1994, p. 17-18).
A FA tinha como objetivo, tal qual o próprio CFR, de fornecer um fórum para um
amplo espectro de opiniões. No prefácio da primeira edição por Archibald Coolidge:
Em busca de seus ideais, a Foreign Affairs não se dedicará ao apoio de nenhuma
causa, por mais digna que seja. Como o Council on Foreign Relations, do qual
surgiu, a revista tolerará amplas diferenças de opinião. Seus artigos não
representarão nenhum consenso de crenças. O que se exige deles é que sejam
competentes e bem informados, representando opiniões honestas, seriamente
defendidas e expressas de forma convincente. [...] sustentamos que [...] a Foreign
Affairs pode fazer mais para orientar a opinião pública americana por uma ampla
hospitalidade a ideias divergentes do que por se identificar com uma escola
específica (1922, p. 1-2, tradução nossa59).

Para Wala (1994, p. 21), o que o presidente do Council, Root, e o editor-chefe da FA,
Armstrong, consideravam uma opinião correta ou errônea nunca ficou precisamente claro. De
forma semelhante, nem a FA e nem o CFR. Na realidade, a percepção que circulava entre os
corredores do Council e sua publicação era que os responsáveis mais diretos pela condução e
planejamento dos assuntos internacionais estadunidenses, além dos funcionários do
Departamento de Estado, independentemente de seus preconceitos pessoais, deveriam orientar
a política externa de forma pragmática e racional. Repetidamente, artigos na FA comunicaram
essa ideia, isto é, de uma nação liderada por uma elite de especialistas. Tal elite seria tão
qualificada quanto os próprios membros do CFR acreditavam ser em suas respectivas áreas de
conhecimento, campos de atuação e análises formuladas.
Segundo Wala (1994, p. 21-22), tendo em vista o público-alvo da revista, a primeira
edição da FA foi bem recebida e alcançou funcionários do governo, membros da comunidade
empresarial e membros da Academia com interesses internacionais60. Na primavera de 1923, a
59

“In pursuance of its ideals Foreign Affairs will not devote itself to the" support of any one cause, however
worthy. Like the Council on Foreign Relations from which it has sprung it will tolerate wide differences of
opinion. Its articles will not represent any consensus of beliefs. What is demanded of them is that they shall be
competent and well informed, representing honest opinions seriously held and convincingly expressed. [...] we
hold that [...] Foreign Affairs can do more to guide American public opinion by a broad hospitality to divergent
ideas than it can by identifying itself with one school”
60
Em dados atualizados, a FA arrecadou o valor de 8.650.100 dólares com as publicações (CFR, 2020b, p. 6). O
total de recursos que a revista dispõe é de: 10.569.200 dólares (CFR, 2020b, p. 6). Em adição, em maio de 2020,
um recorde de 4 milhões de visitas nos sites CFR.org e ForeignAffairs.com foi conquistado (CFR, 2020a, p. 15).
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revista tinha mais de 5.000 assinantes, número que chegou a 7.000 em 1924. E, em 1927, o
trimestral já tinha 11.000 leitores regulares. A FA não alcançou — nem pretendia — o público
geral. No entanto, mesmo que apenas no papel, a publicação apoiou a principal tarefa do CFR
de reunir políticos, financistas, empresários e membros da Academia para discussões e troca
de ideias61. Gay considerava a publicação de uma revista um primeiro passo crucial para
“educar o público” e desempenhar a influência que o CFR almejava na formulação de
políticas nos EUA. Gay esperava, ainda, que a FA se tornasse o periódico mais importante no
seu campo. Gay ficou evidentemente satisfeito que este objetivo estava sendo alcançado.
Como aponta Shoup e Minter (1997, p. 18), embora as afirmações do Council possam ser um
tanto infladas pelo orgulho, além de suspeitas, não há dúvida de que a FA praticamente não
foi desafiada como o principal periódico estadunidense que lida com relações internacionais e
política externa, bem como praticamente o único lido regularmente por tomadores de decisão
e empresários, tal qual acadêmicos.
Sendo assim, tal qual exposto por Wala (1994, p. 21-22), a possibilidade de delinear e
analisar eventos do seu ponto de vista através das páginas da FA — seja para fomentar a
discussão sobre aspectos específicos ou para chamar a atenção de um público interessado e
possivelmente influente — foi amplamente utilizada por membros do Council, bem como por
muitos políticos estadunidenses e estrangeiros. De forma semelhante a Wala (1994), Maria
Ligia Prado (2014, p. 614) afirma que as revistas, como produto cultural e político,
associam-se, de modo geral, à defesa de ideias e posições vinculadas a um grupo político.
Essas publicações, criadas por intelectuais, mostram-se como um meio eficaz de conquistar a
influência almejada, fazendo circular suas propostas de maneira adensada e com certa rapidez
— ainda que em um grupo de pessoas restrito e, em muitos casos, elitizado. Em concordância,
Sarlo (1992, p. 9) define que a iniciativa de publicar uma revista significa “vamos fazer
política cultural”. Dentre todas as modalidades de intervenção cultural, a revista privilegia o
público, se configurando como um espaço de alinhamento ou debate. As revistas representam
o elo principal entre o debate ideológico e o discurso.
As revistas são meios. Por isso, o discurso cultural nas mesmas não é apenas um
discurso de matriz teórico-crítica e um gênero de ensaio. Ao contrário, o discurso cultural é a
política das revistas. Nesse sentido, em revistas, os textos a serem publicados são quase
61

Ressalta-se que, em 1925, a FA publicou uma série de artigos intitulada “Worlds of Color”, do célebre
intelectual afro-americano WEB Du Bois. Du Bois, um amigo pessoal de Armstrong, escreveu principalmente
sobre questões raciais e de imperialismo. Du Bois publicou trabalhos de extrema relevância ainda no Journal of
Race Development. Em adição, nos primeiros anos de publicação da FA, não havia muitos artigos escritos por
autoras mulheres. Somente no final de 1930, a jornalista estadunidense da revista Time, Dorothy Thompson,
ocupou o lugar de primeira autora mulher a emplacar um trabalho na FA.
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sempre produto de julgamentos de valor. A política de uma revista é uma página, uma
manchete que, pelo menos idealmente, serve para definir o alcance de determinado projeto
político. Definem-se seus fundamentos de valor e, desse modo, a revista distingui-se das
demais formas de discurso. “Quem subordina?” e “quem é subordinado?” são questões que as
revistas sempre respondem — mesmo que de forma implícita (SARLO, 1992, p. 11-12).
Ao contrário de livros, por exemplo, o tempo das revistas é o presente. Justamente,
porque sua vontade é intervir e influenciar. Quando as revistas envelhecem, o que por elas foi
promovido quando faziam parte do presente já está incorporado à cultura comum. Isto é, se
bem sucedida, os ideais reunidos sob os auspícios de determinada revista podem estar nos
livros, nas instituições e/ou nas práticas sociais. Os editoriais de revistas trazem a conjuntura,
além da grande problemática, que marcou determinado período de tempo ou um contexto
histórico específico. Essas considerações não qualificam, simplesmente, os textos inseridos
em um periódico. Consolidam as revistas como prática de produção e circulação de
ideologias. Se os periódicos perdem sua aura quando seu presente transforma-se no passado,
os mesmos retêm a evidência de como o futuro em curso foi pensado a partir de um presente
que já passou. A perspectiva crítica de Sarlo (1992, p. 10-11) insere as revistas em uma
relação de temporalidade dupla: classificação sincrônica e hipóteses de ordenação futura.
Assim, é possível perceber que as revistas têm suas geografias culturais, também,
duplas: o espaço intelectual concreto onde circulam e o espaço imaginário onde estão
idealmente localizadas. Pode acontecer que as duas geografias não se sobreponham, ou
mesmo se pressupunham, sendo intervenções substancialmente originais ou inspiradas em
variadas fontes e instâncias envolvidas no pioneirismo cultural. E, portanto, diagnosticam as
deficiências de sua mídia local. O mais habitual, porém, é esses dois espaços estarem bem
relacionados. Sem maiores tensões, a revista repete a geografia do seu público, do campo
intelectual e do senso comum coletivo. A geografia de uma revista é um caminho régio para
seu ideário cultural, o qual, ao mesmo tempo em que o constrói, também o reproduz. Nas
palavras de Sarlo :
E, do ponto de vista da história, a vida das revistas pode ser lida em suas conexões,
às vezes muito evidentes, com os acontecimentos políticos. As revistas abrem uma
fonte privilegiada para o que hoje se chama história intelectual. Instituições
geralmente dirigidas por um grupo, relatam sobre os costumes intelectuais de uma
época, sobre as relações de força, poder e prestígio no campo da cultura, relações e
costumes. [...] as revistas [...] são um lugar e uma organização de diferentes
discursos, um mapa das relações intelectuais, com suas clivagens de tempo e
ideologias, uma rede de comunicação entre as dimensões cultural e política. As
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revistas constroem seu público. Por isso são, no sentido mais amplo, instrumentos de
agitação e propaganda (1992, p. 14-15, tradução nossa62).

Com isso, como explica Norman Fairclough (2001, p. 32-33), é possível perceber que
o discurso, como uma das principais formas de representação, é moldado por relações de
poder e ideologias. Assim, através da interpretação de obras — neste caso, de uma revista,
como produto cultural — concebe-se a análise de contextos sociais mais amplos. Desse modo,
a utilização de textos, tal qual os artigos da FA, tornam-se material empírico para a crítica de
processos sociais de mudança ou manutenção de práticas e relações de poder existentes.
Segundo Anderson (2000, 67-68), “proteger os flancos industrializados da Eurásia
contra o Comunismo e construir uma capacidade de ataque superior e um conjunto de
anteparos estratégicos contra a URSS” foram as tarefas mais imediatas para os estrategistas de
Washington no pós-Segunda Guerra. Cada um desses objetivos foi alcançado. As linhas de
conflito desenhadas em 1947 e 1948, logo se transformaram em linhas, de maneira geral,
estáticas, com uma indefinida guerra de posições acontecendo entre as duas potências
principais. Entretanto, desde o início do confronto bipolar, os EUA estavam cientes de que o
campo de batalha global era mais extenso. Outra paisagem e outra configuração os esperavam
no Sul Global. Pertencentes à periferia do sistema internacional, ao mesmo tempo em que
eram percebidos como Estados “atrasados”, estas nações representavam um tesouro de
recursos naturais necessários tanto para o funcionamento das economias mais ricas quanto
para o desenvolvimento de tecnologias militares de grande porte. Mantê-los sob controle era,
nessa ótica, fundamental. Isso representava um conjunto mais complexo em termos de
formulação e implementação política.
Nesse prisma, munidos de substratos ideológicos que co-constituem ou influenciam a
produção de suas diretrizes políticas (colonialidade do poder). A partir de uma matriz
particular de produção de conhecimento, a qual embasa e oferece as justificativas para a sua
ação política (colonialidade do saber). Há, também, concepções presentes em seu ideário
cultural e, por extensão, estratégias associadas a grupos sociais, populações ou Estados
específicos que permitem que os EUA assumam determinadas escolhas políticas. Reunidas
sob o conceito “colonialidade do ser”, o próximo capítulo desta dissertação analisa as
62

“Y, desde la perspectiva de la historia, puede leerse la vida de las revistas en sus conexiones, a veces muy
evidentes, con los acontecimientos políticos. Las revistas abren una fuente privilegiada para lo que hoy se
denomina historia intelectual. Instituciones dirigidas habitualmente por un colectivo, informan sobre las
costumbres intelectuales de un periodo, sobre las relaciones de fuerza, poder y prestigio en el campo de la
cultura, relaciones y costumbres. [...] las revistas [...] son un lugar y una organización de discursos diferentes,
un mapa de las relaciones intelectuales, con sus clivajes de edad e ideologías, una red de comunicación entre la
dimensión cultural y la política. Las revistas construyen su público. Por eso son, en el sentido más amplio,
instrumentos de agitación y propaganda”.
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representações da AL nas páginas da FA, tendo em vista a política externa estadunidense
voltada para a região nos anos de 1947 a 1989, à luz desse conceito.
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PARTE III
COLONIALIDADE DO SER
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As lentes dos óculos tinham se quebrado, e as
chaves tinham se perdido. Ela buscava as
chaves pela cidade inteira, às cegas, de
joelhos, e quando finalmente as encontrava, as
chaves diziam que não serviriam para abrir
suas portas.
Eduardo Galeano
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3 A POLÍTICA EXTERNA DOS ESTADOS UNIDOS PARA A AMÉRICA LATINA
NA GUERRA FRIA: O “OUTRO” NAS PÁGINAS DA FOREIGN AFFAIRS
Said (2011, p. 8-9) definiu que a construção da identidade está no centro da interseção
entre o conhecimento e a sua aplicação política. Dessa maneira, Maldonado-Torres (2007, p.
147), a partir da concepção de diferença colonial, observa que, do mesmo modo que há a
diferença epistêmica colonial (produto da colonialidade do saber), existe uma diferença
ontológica colonial. Tal diferença colonial no nível ontológico revela a presença da
colonialidade do ser. E, por último, ambos aspectos (epistêmico e ontológico) encontram-se
vinculados ao poder (exploração, dominação e controle). Isto é, os produtos da colonialidade
do poder. Responsável pela criação deste conceito, Maldonado-Torres (2007), no que se refere
a autores pós-coloniais e decoloniais, baseou sua elaboração conceitual amplamente em duas
principais fontes: Frantz Fanon, em sua obra “Pele Negra, Máscaras Brancas” (1952), e
Enrique Dussel, no trabalho “Filosofía Ética da Libertação” (1977). Para Maldonado-Torres
(2007, p. 129-131), Dussel esclareceu a dimensão histórica da colonialidade do ser e Fanon
articulou as expressões existenciais da colonialidade, à luz da experiência racial e, em parte,
também à luz da experiência da diferença de gênero63. Assim, a colonialidade do ser introduz
o desafio de conectar os níveis hereditário, existencial e histórico, onde o ser mostra mais
claramente seu lado colonial e suas fraturas.
A partir da máxima cartesiana formulada pelo filósofo francês René Descartes,
“Cogito ergo sum” — “Penso, logo existo” —, Dussel (1996, p. 133) afirma que um ideal de
subjetividade moderna, reunido sob o título “ego conquiro” (de conquistar), antecedeu a
formulação do “ego cogito” de Descartes. Isto é, o significado do “cogito” cartesiano, para a
identidade europeia moderna, deve ser entendido em relação ao ideal de subjetividade
expresso na noção de “ego conquiro”. A certeza do sujeito em sua tarefa de conquistador
precedeu a certeza de Descartes sobre o “Eu” como corpo pensante, tal qual forneceu uma
maneira de interpretá-la. Maldonado-Torres (2007, p. 133) sugere, com isso, que o sujeito
conquistador e a substância pensante tinham graus semelhantes de certeza aos olhos do sujeito
europeu. Além disso, o ego conquiro forneceu o fundamento prático para a articulação do ego
cogito. Nesse prisma, Maldonado-Torres (2007, p. 136) apresenta a afirmação heideggeriana
de que, mais importante do que a ideia do “cogito” (pensar), era o conceito de existir (“sum”),
ou melhor, de ser. Isto é, “Penso, logo existo” faz mais sentido pressupondo que tal afirmação
63

As populações negra e indígena são aquelas que mais sofrem os atos perversos deste sistema. Como explica
Maldonado-Torres (2007, p. 133-134), negros e indígenas, em especial as mulheres, correspondem aos pontos de
partida radicais para qualquer reflexão sobre a colonialidade do ser.
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significa “Penso, logo sou”. Assim, a desqualificação epistêmica torna-se um instrumento de
negação ou de subalternização ontológica: “Outros não pensam, logo não são”. Não pensar
passa a ser sinal de não fazer parte da Modernidade, de modo que as raízes dessa interpretação
podem ser encontradas nas concepções europeias da escrita não-alfabetizada dos povos
indígenas das Américas. Maldonado-Torres (2007, p. 145) conclui, com isso, que, na
Modernidade, a ausência de racionalidade vincula-se à ideia da ausência do “ser” nos sujeitos
subalternizados.
Sendo assim, aplicando a percepção apresentada pelo conceito de colonialidade do ser
ao nível de análise sistêmico-internacional, bem como às dinâmicas entre Estados, entende-se
que o povos do Sul Global não percebem a vida como um florescimento ou desenvolvimento
de sua produtividade essencial, mas como uma luta permanente contra uma morte
onipresente. Por sua vez, esse sentimento constante materializa-se nas formas de: fome
generalizada, desemprego, alto índice de mortalidade, um complexo de inferioridade, a falta
de esperança para o futuro e outras possibilidades. Dessa forma, aponta Maldonado-Torres
(2007, p. 147-148), a existência dos povos subalternos é caracterizada pela naturalização da
antiética da guerra. Em continuidade, Dussel (2000, p. 49) argumenta que a Modernidade,
assentada e iniciada nesses pilares, justifica uma “práxis irracional da violência”.
A colonialidade do ser refere-se, assim, à normalização de eventos, violências e
práticas desumanas habitualmente cometidas em momentos excepcionais, como guerras, os
convertendo em realidades e ameaças cotidianas no tocante aos povos subalternizados.
Invisibilidade e desumanização são as primeiras expressões da colonialidade do ser. Em
adição, tal qual as colonialidades do poder e do saber, esse conceito evidencia mais um
aspecto contraditório da Modernidade. Ao mesmo tempo em que definem as categorias
dicotômicas para caracterizar os indivíduos que representam uma exceção à ordem do ser, os
sujeitos modernos, buscando continuar a ser eles mesmos modernos, e tudo o que esta
qualidade implica para além do ser, justamente produzem as concepções e estratégias que
mantém populações inteiras como o ser não-humano num mundo desumano. Segundo
Maldonado-Torres (2007, p. 150), a colonialidade do ser corresponde, portanto, à violação do
sentido da alteridade humana, ao ponto de que o alter ego transforma-se em um sub alter(no).
3.1 ANOS 1945-1953: HARRY TRUMAN
Truman assumiu a presidência dos EUA em 1945, após o falecimento de Franklin
Roosevelt, permanecendo no poder até 1953. Segundo Arnold Offner (2007, p. 5-6), Truman
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era um grande admirador de Wilson e de sua proposta da Liga das Nações, acreditando na
superioridade moral dos EUA. Em concordância, McCormick (1995, p. 48) aponta que o país
presumia que o seu poder era positivo, pois considerava que suas intenções eram
verdadeiramente justas e generosas. Ao longo de meio século, os EUA enxergaram no mundo
uma realidade à beira da autodestruição após duas guerras mundiais, a Grande Depressão e as
revoluções. Ao mesmo tempo, Washington acreditava que o país possuía a melhor forma de
re-ordenar e administrar o sistema internacional. Agindo como uma espécie de árbitro ou
policial do mundo, os EUA desenharam-se como capazes de inaugurar uma era de ouro de
lucratividade econômica, estabilidade política e tranquilidade social. À frente do país, Truman
nomeou o Comunismo e o ateísmo “pragas gêmeas” e temia que a falta de preparo militar e os
inimigos em território nacional e no exterior impedissem a missão dos EUA, “a vontade de
Deus”, de garantir a paz no sistema internacional. Nesse sentido, em 1945, o ideário que
dominava a política externa estadunidense era que a URSS ameaçava a segurança nacional e a
paz mundial, de modo que os EUA precisavam aumentar tanto a sua capacidade bélica quanto
o seu poderio industrial para garantir a democracia em âmbito global.
Em julho de 1947, o famoso artigo “The Sources of Soviet Conduct”, escrito pela fonte
confidencial “X”, foi publicado na FA. O diplomata estadunidense George Kennan escreveu o
texto de forma secreta. O seu anonimato, contudo, não durou muito tempo. O pensamento de
Kennan apoiava-se no pressuposto de que a URSS não era uma ameaça somente militar, mas
ideológica, e que estava buscando um confronto de duração infinita com os EUA. Kennan
pontuou que o regime soviético era inerentemente expansionista, de forma que sua influência
deveria ser contida em áreas de importância estratégica vital para o país. Desse modo, os
EUA deveriam estabelecer as fronteiras do “Mundo Livre” (bloco capitalista) e não permitir a
invasão do Comunismo nesses espaços (X, 1947). O trabalho soma 17 páginas, e três frases
utilizam a palavra que veio a definir a política externa dos EUA na GF durante a
administração Truman e a de alguns de seus sucessores: Contenção (Containment). Para
Offner (2007, p. 7), os pontos de vista de Kennan relacionaram perfeitamente a aversão
estadunidense pela autocracia e pelo militarismo que caracterizavam a URSS aos novos
temores acerca do totalitarismo e do Comunismo soviéticos, o que contribuiu para a sua
ampla divulgação e para a extraordinária influência de seus pressupostos. Por último, tendo
em vista o apresentado pelo primeiro capítulo desta dissertação, assim como afirma Hunt
(2009, p. 154), é possível perceber que o ensaio de Kennan encontrava-se envolvido por
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formulações morais há muito familiares ao público de influentes estadunidenses que Kennan
buscava mobilizar. Em suas palavras (X, 1947, p. 582, tradução nossa64),
Certamente, nunca houve um teste mais justo de qualidade nacional do que este. À
luz dessas circunstâncias, o observador atencioso das relações russo-americanas não
encontrará motivo para reclamar do desafio do Kremlin à sociedade americana. Ao
contrário, ele experimentará uma certa gratidão a uma Providência que, ao oferecer
ao povo americano este desafio implacável, tornou toda a sua segurança como nação
dependente [deste povo] se recompor e aceitar as responsabilidades da liderança
moral e política que a história claramente pretendia que ele suportasse.

No entanto, após suas concepções tornarem-se a narrativa oficial do Departamento de
Estado dos EUA, Kennan tornou-se crítico da política externa que ajudara a articular. Kennan
recomendou aos EUA que, por meio da aplicação de “contra-força”, conduzisse uma política
firme, paciente e de longo prazo de contenção (X, 1947, p. 576). Entretanto, para a sua
insatisfação, “contra-força” foi interpretada como uma prática que demandava ação militar —
tanto secreta quanto aberta. Isso, porque, ao final de 1948, Kennan estava confiante de que um
diálogo positivo com a URSS poderia ser estabelecido. Suas propostas foram descartadas pelo
governo Truman e sua influência marginalizada, principalmente após 1949, com o
recrudescimento do conflito bipolar frente à eclosão da Guerra da Coréia (1950-1953). Assim,
uma prescrição política que Kennan concebeu idealizando que a mesma fosse prudente e
circunspecta, foi expandida para uma estratégia sem limites de confronto (OFFNER, 2007, p.
9). Em 1950, então, Kennan deixou o Departamento de Estado dos EUA e se tornou um
crítico realista da política externa estadunidense. Kennan seguiu analisando assuntos
internacionais como membro do Institute for Advanced Study até sua morte, em 2005.
Embora, para Grose (2006, p. 37), nenhum ensaio estadunidense do século XX tenha
se igualado por seu impacto ao artigo de Kennan, o trabalho não permeou as esferas da vida
política dos EUA ausente de críticas. Talvez a que conquistou maior repercussão foi a do
jornalista internacionalmente conhecido Walter Lippmann65. No auge de sua influência
64

“Surely, there was never a fairer test of national quality than this. In the light of these circumstances, the
thoughtful observer of Russian-American relations will find no cause for complaint in the Kremlin's challenge to
American society. He will rather experience a certain gratitude to a Providence which, by providing the
American people with this implacable challenge, has made their entire security as a nation dependent on their
pulling themselves together and accepting the responsibilities of moral and political leadership that history
plainly intended them to bear”.
65
Lippmann (1889-1974) ficou conhecido, dentre outros motivos, por criticar a Mídia e a Democracia
estadunidenses em sua coluna de jornal e em vários livros, em especial o Public Opinion (1922). Esse livro
conquistou grande destaque, sendo descrito como o livro fundador tanto do “jornalismo moderno” quanto dos
estudos estadunidenses de Mídia. À obra, encontram-se atribuídas as criações do termo “agenda setting” e da
expressão “manufacture of consent”. Essa última inspirou o título do livro de Edward Herman e Noam
Chomsky: Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (1988). Enquanto realizava a sua
graduação na Universidade de Harvard, Lippmann interessou-se pelo socialismo e, por um curto período, atuou
no movimento socialista nos EUA. Nesse prisma, Lippmann trabalhou como jornalista nos periódicos de
esquerda New Republic e World, e foi, desse último, diretor nos anos de 1929 a 1931. A partir de 1936, contudo,
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midiática, Lippman dedicou 13 colunas consecutivas de jornal a uma dissecação da estratégia
de contenção, o que logo foi transformado no livro “The Cold War: A Study In U.S. Foreign
Policy” (1947). Lippmann foi um dos primeiros a utilizar o nome “Guerra Fria”, bem como
foi o responsável por popularizá-lo. Contrário ao pensamento de Kennan, como aponta Offner
(2007, p. 9), Lippmann defendia que os pressupostos que sustentavam a conduta soviética
foram herdados não somente do pensamento marxiano e marxista, mas das tradicionais
preocupações da URSS que envolviam o equilíbrio de poder e a segurança no sistema
internacional. Ele atribuiu a presença soviética na Europa Oriental não à ideologia, mas à
ofensiva de Hitler e à Segunda Guerra. Lippmann afirmou que a política dos EUA falhou em
reconhecer a necessidade de aprofundar as negociações com as nações de objetivos e valores
diferentes. Além disso, Lippmann mencionou que o país deveria retirar as tropas conjuntas,
uma vez que as mesmas estariam testando os objetivos da URSS na Europa. Em adição,
Lippmann repreendeu Kennan por não distinguir os interesses vitais dos EUA na Europa e no
Japão dos seus interesses mais tangenciais na Europa Oriental. Lippmann advertiu, ainda, que
a contenção militarizaria a sociedade estadunidense e a política externa, levando os EUA a
apoiar uma série de Estados-satélites ou fantoches. Para Lippmann, o poder estadunidense
possuía limites, e uma estratégia global de contenção falhara em reconhecê-los.
De acordo com Grose (2006, p. 36), o artigo The Sources of Soviet Conduct chegou à
FA em 1947, pois Kennan havia compartilhado suas preocupações acerca da política externa
dos EUA em relação à URSS com membros do CFR em janeiro do mesmo ano. Entre esses
membros encontrava-se George Franklin Jr.66, responsável por informar Armstrong, o então
editor-chefe da FA, sobre a discussão. Armstrong convidou, assim, Kennan a adaptar sua
apresentação para a revista. Além disso, Lippmann foi membro-fundador da FA e integrante
do conselho do CFR entre 1932-1937. Sendo assim, é possível perceber que o debate
teórico-conceitual acerca da narrativa mais adequada de política externa a ser adotada pelo
Departamento de Estado dos EUA frente ao confronto bipolar ocorreu no âmbito do CFR,
atestando, mais uma vez, a influência da instituição no governo estadunidense.

Lippmann começou a se afastar cada vez mais dos setores considerados mais progressistas, tornando-se um
porta-voz do establishment estadunidense. Nesse âmbito, Lippmann atuou no conservador e republicano New
York Herald Tribune, onde passou a escrever a coluna Today and Tomorrow — a qual lhe rendeu um Pulitzer,
além do qual ele iria conquistar anos mais tarde, em 1961, por sua entrevista com Khruschev.
66
Franklin Jr. (1913-1996) trabalhou no CFR entre 1945 e 1971, atuando como diretor-executivo de 1953 a
1971, e ocupando o conselho do CFR por mais uma década após essa data. Como diretor executivo, Franklin Jr.
inaugurou no CFR o impulso de estudar as relações EUA-China. Ocupou inúmeros cargos no governo federal
estadunidense nos anos de 1940 a 1944, bem como foi secretário dos EUA (1973-1977) e coordenador
(1977-1982) na Comissão Trilateral. Franklin Jr. frequentou as universidades Harvard e Yale.
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A administração de Truman, entretanto, ignorou as advertências Kennan-Lippmann.
As autoridades políticas estadunidenses passaram a sustentar que a era do pós-Segunda
Guerra havia produzido não “um mundo”, mas dois: um “livre” e um dominado pela URSS.
Esse entendimento combinava a interpretação mencionada dos pressupostos de Kennan, os
mais graves cenários teorizados pelos altos funcionários das inteligências militar e
diplomática dos EUA e o memorável discurso do ex-primeiro-ministro britânico Winston
Churchill de março de 1946, em Fulton, Missouri. Na ocasião, Churchill descreveu a
construção de uma “cortina de ferro” entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental pela
iniciativa soviética. Com isso, em 1947, o consenso ideológico necessário para apoiar a
concepção que viria a ser intitulada “Doutrina Truman” havia se consolidado. Para Offner
(2007, p. 8-9), a divisão do mundo em Estados “livres” e “totalitários”, proposta pela
Doutrina Truman, criou um modelo problemático na política externa estadunidense no tocante
às intervenções posteriores do país em outros Estados no decorrer da GF. Kennan, inclusive,
temia que a linguagem abrangente e imprecisa da Doutrina Truman configurasse um convite a
uma interminável intervenção militar por parte do país no sistema internacional. A
reorientação da política externa dos EUA empreendida pela administração Truman assumiu o
caráter de senso comum, de sabedoria convencionalmente aceita na sociedade. Por
conseguinte, pelo menos até meados da década de 1960, não houveram significativos desafios
a tal abordagem. Offner (2007, p. 11) descreveu este cenário como o “verdadeiro significado
do bipartidarismo estadunidense”67.
Embora não tenha se referido à AL de forma precisa em seu artigo para a FA, em
1950, Kennan viajou pela região e visitou a Cidade do México, Caracas, Rio de Janeiro,
Montevidéu, Lima e a Cidade do Panamá. Entre 1947 e 1950, Kennan ocupou o cargo de
chefe da Equipe de Planejamento de Políticas do Departamento de Estado dos EUA, de modo
que, após seu retorno, preparou um relatório de trinta e cinco páginas para o secretário de
Estado Acheson sobre suas impressões do território latino-americano e a importância do
mesmo para os interesses de segurança dos EUA. Kennan foi recebido em várias cidades por
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Offner faz esse apontamento, pois, quando Truman elegeu-se, o presidente enfrentou um Congresso Nacional
republicano recém-eleito, o qual aproximava-se mais de uma abordagem nacionalista do que de uma
internacionalista. Esse congresso, desconfiando de um possível governo imperial, o qual havia se expandido às
custas do país por meio da Grande Depressão e da Segunda Guerra, mostrou-se mais receptivo a um novo
período de isolacionismo. No entanto, ao ressaltar as implicações relacionadas à URSS e ao Comunismo
internacional, Truman invocou o patriotismo e o medo de governos revolucionários característicos das
personalidades republicanas estadunidenses (MCCORMICK, 1995, p. 76). Este apoio republicano ao programa
de segurança nacional de um presidente democrata permitiu à administração de Truman silenciar críticos às suas
práticas, alegando que eles não eram “verdadeiros patriotas” (OFFNER, 2007, p. 8).
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manifestações anti-EUA e gritos de “vá para casa”. No Brasil e no Peru, sua imagem foi
queimada em efígie por estudantes universitários (LAROSA; MORA, 2013, p. 145).
No documento, o qual foi nomeado “Latin America as a Problem in U.S. Foreign
Policy”, Kennan (1950) expôs a concepção que veio a ser a base da política externa dos EUA
para a AL durante o conflito bipolar: se necessário, apoiar regimes repressivos para proteger
os interesses dos EUA contra a subversão comunista na região. Para Kennan (1950, p.
151-152), muitas vezes, duras medidas governamentais de repressão poderiam ser a única
resposta à ameaça comunista, de forma que “tudo bem” caso as origens e métodos desses
novos regimes não se adequassem aos conceitos estadunidenses de procedimentos
democráticos. Admirador da Doutrina Monroe, Kennan (1950, p. 149) a descreveu como
“simplesmente uma doutrina de autodefesa”, definindo que esse era o mesmo princípio de
legítima defesa que deveria envolver as atitude dos EUA em relação às atividades comunistas
na AL. Gaddis Smith (1994) chamou esta concepção de “Corolário Kennan da Doutrina
Monroe”: uma pedra angular da política externa dos EUA para a região ao longo da GF.
Na realidade, Kennan (1950) afirmava que a AL necessitava de uma espécie de tutela
estadunidense em virtude da eminência soviética e do contexto de bipolaridade no qual o
mundo encontrava-se naquele período, mas também devido às próprias impressões de Kennan
acerca da região e seu povo. Em suas palavras: “Parece-me improvável que possa haver
qualquer outra região da Terra em que a natureza e o comportamento humano possam ter se
combinado para produzir um pano de fundo mais infeliz e desesperador para a conduta da
vida humana do que na América Latina” (1950, p. 146, tradução nossa68). Descreveu as
populações ao sul do Rio Grande como egocêntricas e egoístas, as quais “em uma ânsia
patética de criar a ilusão de coragem desesperada, inteligência suprema e uma virilidade
ilimitada”, demonstravam que as virtudes mais construtivas em indivíduos encontravam-se
visivelmente ausentes (KENNAN, 1950, p. 147, tradução nossa69). Para Kennan (1950, p.
153), o caráter latino-americano inclinava-se em direção ao individualismo e à indisciplina, de
modo que as instituições democráticas nos moldes conhecidos pelos EUA não eram nativas
da região, reproduzindo formas de governo incompatíveis com as estadunidenses. Assim, de
acordo com Michael LaRosa e Frank Mora (2013, p. 145), Kennan (1950) condenou a região
latino-americana ao caos e à incerteza por conta da sua história, cultura e povo.
68
“It seems to me unlikely that there could be any other region of the earth in which nature and human behavior
could have combined to produce a more unhappy and hopeless background for the conduct of human life than in
Latin America”.
69
“[...] in a pathetic urge to create the illusion of desperate courage, supreme cleverness, and a limitless
virility”.
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Nesse ponto, é interessante notar que as recomendações de Kennan à política externa
dos EUA para a AL eram inconsistentes com as críticas que ele mesmo havia feito sobre a
compreensão de Truman acerca do princípio da contenção e da utilização da contra-força. Em
seu famoso “longo telegrama” (long telegram), enquanto estava na URSS para os EUA, o
qual mais tarde converteu-se no referido artigo da FA, ele é enfático ao afirmar que os EUA
não deveriam se tornar, justamente, aquilo que estavam combatendo: totalitários. No que diz
respeito à AL, Kennan e Truman aproximaram-se muito mais do que se afastaram no campo
da política externa. Tendo em vista a colonialidade do ser, é evidente em seu texto que, ao se
referir às repúblicas ao sul do Rio Grande como “egocêntricas e egoístas”, Kennan (1950)
recupera estereótipos popularmente atribuídas aos temperamento e comportamento de povos
latinos. Pressupondo não só termos preconceituosos e depreciativos, mas binarismos e, com
isso, uma visão de mundo dicotômica. Além disso, associando a AL ao “pano de fundo mais
infeliz e desesperador para a conduta da vida humana”, Kennan (1955) invoca a habitual
percepção associada à colonialidade do ser de que a construção social é independente da ação
humana. Ou seja, o território latino-americano passa a carregar em si problemas percebidos
como “patológicos” e “endêmicos”. Dessa maneira, as mazelas enfrentadas por determinado
Estado ou cultura tornam-se previsíveis, bem como a “norma” e o seu “destino”. Por último,
quando se fala em “individualismo” e “indisciplina” pressupõe-se a irracionalidade do povo
latino-americano.
Em 1945, na Conferência Interamericana sobre os Problemas de Guerra e Paz, mais
uma das Conferências Pan-Americanas, a qual ocorreu entre os dias 21 de fevereiro e 8 de
março, na Cidade do México, o princípio que definiu que um ataque contra um Estado
americano era um ataque contra todos os demais, exigindo uma resposta coletiva, foi
cunhado. Esse processo ganhou o nome de “Ato de Chapultepec”. Ficou acordado, assim, que
um tratado interamericano de defesa coletiva seria negociado posteriormente. Dois anos mais
tarde, em 15 de agosto de 1947, a Conferência Interamericana para a Manutenção da Paz e
Segurança Continental, no Rio de Janeiro, Brasil, tinha como objetivo principal a promoção
do tal tratado. O presidente Truman aprovou um projeto de tratado dos EUA em dezembro do
mesmo ano. Havia várias sugestões latino-americanas de modelo para a mesma iniciativa. O
Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR) foi, então, instituído. Segundo
Roger Trask (2015, p. 134), o TIAR representou o primeiro dos pactos da GF e o precursor do
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tratado que estabeleceu a OTAN, entre outros, configurando-se como o primeiro acordo
coletivo de defesa na história dos EUA70.
Para Luis Fernando Ayerbe (2002, p. 82-83), um desdobramento importante da
assinatura do TIAR foi o desenvolvimento de um programa de cooperação militar
interamericano: o Programa de Ajuda Militar (MAP). Por meio dessa iniciativa, os EUA
comprometem-se a assistir técnica, econômica e militarmente os países signatários. Como
lembra Lars Schoultz (2018, p. 174-176), a chegada de equipamentos militares
frequentemente leva à presença de conselheiros militares. Assim, esses profissionais
estadunidenses trabalharam lado a lado às autoridades militares latino-americanas, ensinando
aos últimos como utilizar e manter os novos equipamentos adquiridos. O fim da Segunda
Guerra levou à retirada das missões europeias do território latino-americano, deixando os
EUA como a principal fonte de equipamento e expertise militar na AL. Por exemplo, em
1939, havia oito missões estadunidenses na região. Ao final da Segunda Guerra, somavam-se
dezessete missões em treze países latino-americanos e 486 soldados estadunidenses. Além
disso, as academias navais do Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela adotaram os
livros didáticos e o currículo utilizados na academia naval estadunidense. No decorrer da
Segunda Guerra, ainda, 2.652 soldados latino-americanos foram treinados nas instalações dos
EUA. No entanto, essa atividade institucionalizou-se somente após o fim do conflito e
intensificou-se ao longo da GF, a partir da inauguração pelos EUA da Escola das Américas,
em 1946, na Zona do Canal do Panamá.
Na IX Conferência Pan-americana, realizada em Bogotá, Colômbia, de 30 de março a
2 de maio de 1948, o propósito central foi a redação da Carta da Organização dos Estados
Americanos (OEA). Enquanto a Conferência acontecia, o prefeito e candidato colombiano à
presidência pelo Partido Liberal Jorge Gaitán71 foi assassinado no dia 9 de abril, em Bogotá.
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Ayerbe (2014, p. 80) demonstra que o TIAR foi estabelecido em meio a variadas iniciativas que envolviam o
desejo de Truman de redefinir o papel dos EUA no sistema internacional, após a Segunda Guerra, como
principal responsável pela segurança do bloco capitalista. Estas mudanças institucionais buscavam dar maior
unidade de planejamento e ação à política externa do país, repensando a estrutura do sistema decisório do Estado
estadunidense na formulação e execução da política direcionada ao exterior. Nesse prisma, as forças armadas e
os serviços de inteligência transformaram-se em instrumentos privilegiados da ação do Estado nos assuntos
internacionais. Foi sancionada, no mesmo ano do TIAR, uma lei de segurança nacional, a qual estabeleceu
inúmeras mudanças. Unificaram-se as forças armadas num Estado-Maior Conjunto subordinado à Secretaria de
Defesa. A última tem como função a formulação da política militar dos EUA. Sua sede física passou a ser o
edifício Pentágono. Cria-se, também, o Conselho de Segurança Nacional (CSN), responsável pela condução de
todas as atividades de inteligência e contra-inteligência voltadas tanto para o âmbito doméstico estadunidense
quanto para o internacional. Como membros, o CSN conta com o presidente, o vice-presidente e o secretário de
Defesa do país. Nesse sentido, o CSN atuou como órgão assessor do presidente na formulação da política externa
dos EUA na GF, auxiliando o Departamento de Estado do país. Por fim, a CIA foi criada por esta mesma lei, ao
passo que o diretor da CIA trabalhava como assessor do CSN.
71
Naquela época, Gaitán era o principal líder do Partido Liberal e o político mais proeminente no país depois do
então presidente Mariano Ospina. Ospina foi nomeado candidato oficial do Partido Conservador à presidência da

123

De acordo com Trask (2015, p. 135), antes do início da conferência, o embaixador dos EUA
em Bogotá, Willard Beaulac, havia relatado que comunistas e outros grupos de esquerda
poderiam tentar sabotar o encontro. Após o assassinato de Gaitán, o então secretário de
Estado dos EUA, George Marshall, relatou como fato que, devido ao ocorrido, os movimentos
revolucionários na AL não se limitavam à Colômbia, mas tinham implicações mundiais.
Ainda que Marshall tenha enxergado a conspiração comunista internacional em ação em
Bogotá, os protestos representavam, em essência, uma resposta à morte de um líder
carismático, configurando a participação comunista como ocasional. A interrupção da
conferência devido ao trágico evento, os protestos e o período de violência na Colômiba que o
sucederam facilitou um acordo unânime sobre a resolução anticomunista endossada pelos
EUA, retratando o Comunismo Internacional como uma grande e direta ameaça à segurança
nacional também das demais repúblicas americanas.
Dois anos após a conferência que deu origem à OEA, ocorria, em território nacional
estadunidense, a ascensão da política de “caça às bruxas” ou Macarthismo (1950-1957).
Personificada pela figura do senador republicano Joseph McCarthy, de Wisconsin, a mesma
foi caracterizada por uma acentuada repressão política ao Comunismo dentro dos EUA, bem
como por uma campanha objetivando gerar um medo nacional generalizado da influência dos
comunistas estadunidenses nas instituições do país e da espionagem conduzida por agentes
soviéticos infiltrados72. Acompanhando uma tendência do governo Truman que ocorria não só
no âmbito doméstico do país, mas no plano externo, houve um recrudescimento da política
externa estadunidense para a AL na GF. Essa nova tendência encontrou-se representada no

Colômbia e venceu a eleição com menos de 40% dos votos, devido a uma grande abstenção popular. Com altas
probabilidades de ser eleito nas eleições de 1949, na tarde de seu assassinato, Gaitán estava programado para se
encontrar com o líder político cubano Fidel Castro. Até os dias atuais, teoriza-se bastante que o crime foi
planejado por razões políticas, visando, também, atender aos interesses de outros países. Essas considerações
mencionam desde Ospina, membros contrários do Partido Liberal colombiano, integrantes do Partido
Conservador do país, e a CIA. Nunca comprovadas, o assassinato de Gaitán foi associado a um homem
desconhecido, com histório de transtornos mentais na família, identificado como autor dos disparos que tiraram a
vida do político e captuarado pela polícia colombiana fugindo do local do crime. A morte de Gaitán provocou
uma série de protestos intensos em Bogotá, os quais ficaram conhecidos como “El Bogotazo”, e, mais tarde,
inaugurou um período de intensa violência polarizada em boa parte do país, com embates entre eleitores do
Partido Liberal e do Partido Conservador colombianos, intitulado “La Violencia” (1948-1958).
72
Na realidade, o termo logo adquiriu um significado bastante amplo, o que contribuiu para que fossem
cometidos excessos em nome dessa iniciativa. Nos EUA, milhares de pessoas foram acusadas de serem
comunistas ou simpatizantes, tornando-se objetos de agressivas investigações e de inquéritos levados a cabo pelo
Estado ou por indústrias privadas — por vezes, levando à prisão dos mesmos. As suspeitas eram frequentemente
assumidas como verdades, embora fossem baseadas em evidências inconclusivas, imprudentes e pouco
fundamentadas. Além disso, o nível de ameaça apresentado pela real ou suposta filiação do indivíduo a ideias ou
associações comunistas foi exagerado, de modo que a política serviu para minar o caráter, senso de patriotismo
ou a apelação popular e força política de qualquer adversário político que estivesse mais próximo da esquerda ou
de práticas progressistas. O principal alvo das suspeitas foram, portanto, funcionários públicos, trabalhadores da
indústria do entretenimento, educadores e sindicalistas.
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famoso artigo “On a Certain Impatience with Latin America”, publicado na FA, em julho de
1947. Hoje em dia, é de conhecimento público que o trabalho foi escrito por Louis Halle Jr.73.
Porém, na época, Halle Jr. era funcionário do Departamento de Estado dos EUA e o texto foi
divulgado na revista de forma anônima, sob a fonte confidencial “Y”.
Halle Jr. inicia seu ensaio com a afirmação de que a opinião pública estadunidense
estava, naquele período, demonstrando uma impaciência com o fracasso de muitas repúblicas
latino-americanas em alcançar um maior grau de democracia política (Y, 1950. p. 565). A
principal razão para essa impaciência, segundo Halle Jr., era que, agora, os EUA aceitavam
formalmente as demais repúblicas americanas como “adultas” e iguais em dignidade (Y, 1950.
p. 571). Essa mudança, apontada por Halle Jr., na atitude dos EUA em relação à AL teria
ocorrido entre 1928 e 1936, com o abandono da política de intervenção (“Big Stick”) e a
adoção da Política da Boa Vizinhança (PBV), quando os EUA passaram a considerar a AL a
partir de um padrão novo e mais rigoroso de comportamento político. A persistência de
regimes ditatoriais na AL durante e após o fim da Segunda Guerra, o qual consolidou a vitória
dos Aliados, representou, portanto, um “constrangimento moral” para a região e uma rejeição
a tudo que os EUA haviam lutado para alcançar no embate. Sendo assim, no cenário
pós-guerra, os EUA precisaram “reagir como um pai severo na privacidade de sua casa depois
que seus filhos o envergonharam publicamente” (Y, 1950. p. 565, tradução nossa74).
Em continuidade, Halle Jr. argumenta que, embora a orientação política tradicional das
21 repúblicas americanas fosse democrática, o que proporcionava uma percepção comum na
América de que caminho seguir para o desenvolvimento político, ressalta que a posição
estadunidense nessa comunidade é distinta em muitos setores. Isso, porque, segundo Halle Jr.,
os EUA alcançaram uma sofisticação ainda na época de sua independência, em 1776, que a
AL, em grande parte, ainda encontrava-se em vias de conquistar. Na opinião de Halle Jr., os
EUA haviam se tornado independentes da metrópole, pois atingiram a ”maioridade” e
estavam prontos para isso. Os países latino-americanos, em contraponto, conquistaram as suas
respectivas independências somente porque a metrópole foi derrubada. Isto é, os impérios
espanhol e português desmoronaram e, apenas por isso, suas colônias americanas foram
73

Halle Jr. (1910-1998) foi um naturalista, historiador, filósofo e especialista em política externa. Halle Jr.
recebeu seu diploma de bacharel pela Universidade de Harvard. Por um ano, fez pós-graduação em antropologia
também em Harvard, de modo que, após a conclusão do curso, explorou os rios fronteiriços entre a Guatemala e
o México de mula e canoa. Halle Jr. serviu no Exército dos EUA antes da Segunda Guerra e na Guarda Costeira
durante a mesma. Halle Jr. foi um especialista em AL empregado pelo Departamento de Estado dos EUA entre
1940 e 1954, além de professor da Universidade de Virgínia e do Instituto Universitário de Altos Estudos
Internacionais, em Genebra, na Suíça.
74
“[...] to react in the manner of a stern father in the privacy of his home after his children have publicly
embarrassed him”.
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capazes de se libertar. Mas, desde então, estavam despreparadas para assumir a
responsabilidade do autogoverno. O resultado foi, assim, “um caos sórdido”, do qual a AL
ainda não tinha emergido nos anos da GF (Y, 1950. p. 566). A partir desta perspectiva, Halle
Jr. chega a afirmar, ainda, que o colonialismo permaneceu nos assuntos econômicos da AL
“por necessidade”, defendendo que os países estrangeiros uniram-se aos governantes
latino-americanos para manter a antiga dinâmica de exploração das matérias-primas dessas
nações pelos mercados dos países desenvolvidos no exterior devido ao primitivismo ainda
presente na AL (Y, 1950. p. 566).
Reverenciando a concepção de democracia de Wilson, Halle Jr. define que a
democracia não é uma condição absoluta a ser assumida por um povo tal qual “vestir um
sobretudo”. Advogando que a mesma deve ser alcançada por meio da evolução e não da
revolução, a existência da democracia não é definida por, somente, a ausência de regimes
ditatoriais. Ao se livrar de seu ditador, uma nação não ganha nada além de uma oportunidade
que pode não estar preparada para explorar. De acordo com Halle Jr., a capacidade de um
Estado de fazer vigorar um sistema político democrático em seu território nacional é a marca
da maturidade que, nos homens mortais, corresponde ao produto final do crescimento desde a
“infância indefesa e irresponsável” (Y, 1950. p. 568).
Dessa forma, Halle Jr. informa os obstáculos presentes na região que dificultam a AL
neste processo de maturação de seu sistema político e no seu caminho ao estabelecimento da
democracia em seu território. São eles: a pobreza, o analfabetismo, a insegurança social e,
principalmente, uma “tradição de comportamento político marcado pela intemperança,
intransigência, extravagância” (Y, 1950. p. 569). Visando contextualizar essa tradição
comportamental característica da AL, Halle Jr. fornece o exemplo de que, ao longo do
andamento de uma campanha eleitoral em qualquer país da região, a linguagem de campanha
distribuída em cartazes pelas paredes das cidades seria algo como “¡Viva Rodriguez! ¡Que
muere Gonzalez!” (Y, 1950. p. 569). O segundo grupo, por sua vez, se chegasse ao poder,
anunciaria que iria enforcar Rodriguez e seus eleitores. Para além dos estereótipos de nomes
latinos fornecidos por Halle Jr., o autor choca-se, ainda, afirmando: “Imagine uma campanha
eleitoral conduzida nos Estados Unidos ou na Inglaterra nesses termos! Imagine cartazes
gritando ‘Morte a Dewey!’ e ‘Vamos enforcar Truman!’” (Y, 1950. p. 569, tradução nossa75).
Frente ao cenário caótico latino-americano descrito por Halle Jr., o posicionamento
adotado pelos EUA nas Conferências Pan-americanas, desde a implementação da PBV,
75

“Imagine an election campaign conducted in the United States or England in such terms! Imagine placards
crying ‘Death to Dewey!’ and ‘We are going to hang Truman!’”.
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representaria, portanto, a “boa fé” do país para com a região (Y, 1950. p. 572). Halle Jr.
confere grande importância à noção de “liderança moral” por parte dos EUA, chegando a
afirmar, inclusive, que a política estadunidense é, em suma, conferir liderança moral aos
menos agraciados (Y, 1950, p. 578). Isso, porque, para Halle Jr., em países atrasados, onde a
população tornou-se cética em relação aos seus líderes políticos e funcionários públicos
opressores, venais e fúteis, o exemplo e as realizações estadunidenses recriam a esperança (Y,
1950. p. 576). Halle Jr. segue, ainda, afirmando que, tratando-se de liderança moral, o
exemplo dos EUA tem uma influência incalculável na AL, promovendo argumentos
persuasivos a favor do modo de vida estadunidense. Caso as repúblicas latino-americanas não
adotassem a liderança dos EUA, ficariam entregues, em desespero, à regimes totalitários de
poder (Y, 1950. p. 577).
Comparando a união entre o poderio estadunidense e as repúblicas ao sul do Rio
Grande a se “John Rockefeller [EUA] e o leitor médio/cidadão de classe média deste artigo
[AL] tivessem juntado suas riquezas” (Y, 1950. p. 575), Halle Jr. enxergava que as nações
latino-americanas eram, em tantos aspectos, mais jovens do que o poderio estadunidense,
além de muito mais fracas. Sendo assim, tal qual o “instinto natural” dos EUA, o país deveria
manter uma atitude de “noblesse oblige”76 para com a região, de modo que, em virtude da
força estadunidense preponderante, essa nação cumpriria sua missão de grandeza (Y, 1950. p.
579). Somando-se à liderança estadunidense, Halle Jr. afirma que as nações latino-americanas
estão se esforçando para superar “o seu passado submerso”, caminhando para a luz da
democracia. A região havia feito progresso até então, de modo que os EUA deveriam, por
isso, encorajar os Estados latino-americanos a participarem responsavelmente dos conselhos
do mundo (Y, 1950. p. 579). Dessa forma, Halle Jr. conclui seu artigo, fazendo votos de
desejo por uma AL:
[...] livre de “cortinas de ferro”, dedicada à conquista da democracia, buscando a
melhoria humana, nos oferece um campo limpo para uma política positiva baseada
na boa vontade e em um propósito inspirado. [...] De nenhuma outra forma
contribuiremos para a realização do tipo de hemisfério democrático que todos nós,
paternalistas e fraternalistas, buscamos alcançar (Y, 1950. p. 579, tradução nossa77).
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“Noblesse oblige” é uma expressão francesa dos tempos em que a nobreza inglesa falava francês, o que
significa que a nobreza vai além de meros direitos e exige que a pessoa que possui tal status cumpra
responsabilidades sociais.
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“[...] free of iron curtains, dedicated to the attainment of democracy, striving for human betterment, offers us a
clean field for a positive policy based on good will and an inspired purpose. [...] In no other way shall we
contribute to realizing the kind of democratic hemisphere that all of us, paternalists and fraternalists alike, seek
to achieve”.
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De acordo com Schoultz (1998, p. 341-342), o artigo de Halle Jr. para a FA foi
extremamente influente nos EUA. O mesmo desenvolveu a estrutura intelectual anticomunista
que justificou a política estadunidense para a AL durante o conflito bipolar. Para a AL, o
trabalho de Halle Jr. descreveu o fim do incentivo às tendências de política externa nos
moldes da PBV, característicos do período da Segunda Guerra. Sua racionalização em relação
à região foi, mais tarde, utilizada para justificar os esforços dos EUA na derrubada de
governos latino-americanos, como o observado na Guatemala. Tal afirmação pode ser
sustentada pelas opiniões que Halle Jr. apresenta em seu trabalho. Sob a evidente influência
dos três substratos ideológicos apresentados no primeiro capítulo da presente dissertação, por
meio das incontáveis referências a uma AL infantilizada em contraponto a um poderio
estadunidense já amadurecido. Halle Jr. não só incorpora a tradicional visão da Modernidade
de uma evolução linear em estágios na direção do desenvolvimento econômico e da melhoria
social de povos e nações, como, invocando a figura do “pai severo”, pressupõe uma ausência
completa da racionalidade no espaço latino-americano. Como explica a colonialidade do ser,
tal percepção permitiu que a AL fosse caracterizada, por exemplo, como um território repleto
de “intemperança, intransigência e extravagância”.
Sendo assim, com o tal recrudescimento da política externa dos EUA para a AL — ou
melhor, da política hemisférica estadunidense — amplamente sustentado pelo trabalho de
Halle Jr., Ayerbe (2014, p. 81) descreve que a CIA passou a ser responsável por dois objetivos
da política externa de Washington que assumiram crescente destaque na GF: informação e
ação encoberta. Dois empreendimentos não poderiam ser mais diferentes entre si. Enquanto o
primeiro representa um assunto em grande medida legal e reconhecido oficialmente por
fornecer informação sobre demais Estados, o último representa uma prática ilegal que envolve
inúmeras ações. Na AL, estas ações envolveram depor chefes de Estado e financiar os novos
regimes instituídos, planejar e dirigir operações de guerra clandestina e invadir instalações
diplomáticas e militares mediante o uso da força. Tal cenário tornou-se ainda mais evidente a
partir da nova figura que assumiu a presidência dos EUA em janeiro de 1953: Eisenhower.
3.2 ANOS 1953-1961: DWIGHT EISENHOWER
McCormick (1995, p. 118) afirma que, na administração de Eisenhower, a formulação
da política externa estadunidense para o agora intitulado “Terceiro Mundo” foi, de maneira
geral, influenciada por dois principais eventos: 1) os anos finais e o desfecho da Primeira
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Guerra da Indochina (1946-1954); e 2) a mudança na política externa soviética após a morte
de Stalin (5 de março de 1953).
No que se refere ao primeiro (1), o fim do conflito na Indochina foi caracterizado pela
expulsão da ocupação colonial francesa do território e, com isso, quatro novos Estados
independentes foram formalizados: Camboja, Laos, Vietnã do Norte (comunista) e Vietnã do
Sul (capitalista). Embora o acordo de cessar-fogo tenha sido oficializado na Conferência de
Genebra, em 1954, os acontecimentos e os resultados da Primeira Guerra da Indochina
seguiram repercutindo no ideário estadunidense. Isso, porque, a partir de 1949, os EUA
envolveram-se no embate ao lado da França. A Revolução Chinesa havia, no mesmo ano,
transformado a China em uma nação comunista, de modo que a Casa Branca passou a temer
que a influência chinesa pudesse transformar, também, o Vietnã e demais países da região.
Por sua vez, os vietnamitas contrários à presença francesa em seu território recebiam a maior
parte de seus armamentos e suprimentos da China e da URSS. Uma vez que a força
“inimiga”, a qual o poderio francês falhara em derrotar, correspondia ao movimento
revolucionário pela libertação nacional do Vietnã (Viet Minh), a “neutralidade” tornou-se o
mais novo medo dos EUA no tocante à periferia do sistema internacional. Isso, porque, para o
país, a tentativa de determinados Estados de permanecerem neutros frente ao conflito bipolar
poderia impedir que o Comunismo fosse efetivamente combatido nesses espaços, o que
levaria, em última instância, ao observado no país vietnamita. McCormick (1995, p. 119)
pontua, por isso, que a resposta dos EUA ao Vietnã após 1954 representou, da mesma forma,
uma resposta mais geral às demais nações periféricas, a qual concentrou-se, principalmente,
na tentativa de desarmar e desarticular regimes de neutralidade.
Aos olhos dos EUA, os países posicionarem-se como neutros na GF impedia a
integração completa do Sul Global ao bloco capitalista, sob a tutela estadunidense. Para
contrapor essa possibilidade, o governo de Eisenhower desenvolveu uma estratégia dupla:
fortalecer as partes não-neutras da periferia por meio de alianças regionais e assistência
personalizada, e anular regimes neutros, seja por meio da ação encoberta — caso os mesmos
fossem suficientemente vulneráveis — ou, se isso não o fossem, através de táticas de
cooptação (MCCORMICK, 1995, p. 120). As operações secretas, como explica McCormick
(1995, p. 121), baseavam-se na premissa de que a posição de neutralidade de determinados
Estados havia produzido transgressões contra a ordem liberal consideradas graves demais para
serem aceitas. Esses “pecados” geralmente envolviam o cancelamento de contratos e o
confisco de propriedades vinculadas ao capital estrangeiro, constantemente agravados por
negociações, ou rumores de negociações, com a URSS. Essa estratégia dupla, a qual almejava
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garantir que os Estados não-neutros permanecessem sob uma dieta restritiva e constante de
proteção militar e ajuda econômica advindas dos EUA, buscou, também, ostentar essas nações
como exemplos de que jogar de acordo com regras do liberalismo democrático dos EUA era
realmente recompensador. Impedindo que, em um efeito dominó, os Estados alinhados
caíssem e desaparecessem atrás da cortina do “Segundo Mundo”, eles serviram como vitrines
para a periferia das recompensas materiais do desenvolvimento por meio do comércio
internacional, em contraposição ao desenvolvimento via planejamento estatal.
Referindo-se, agora, ao ponto posterior (2), encontra-se a mudança que ocorreu na
política externa soviética. Após a morte de Stalin, em 1953, Khrushchev tornou-se o
primeiro-ministro da URSS. Khrushchev, por sua vez, era defensor de uma política externa
voltada para os países periféricos que abandonasse a posição de dois campos e dois mundos
de Stalin e evidenciasse a disposição soviética de apoiar o Sul Global em sua busca pela
descolonização e autonomia econômica. O ataque público de Khrushchev a Stalin e suas
políticas passadas no início de 1956 foi, em parte, um esforço para desestalinizar a política
externa da URSS aos olhos da periferia. Com esse posicionamento, Khrushchev buscou
contornar as acusações estadunidenses de imperialismo soviético, enfatizando a tolerância
para a diversidade dentro do bloco comunista, e tentando validar a veracidade do apoio da
URSS aos movimentos nacionalistas burgueses não-comunistas, interpretando-os como um
movimento progressivo para minar, posteriormente, a divisão internacional do trabalho
provocada pelo capitalismo (MCCORMICK, 1995, p. 120). A URSS começou, então, a fazer
acordos comerciais e a oferecer programas de ajuda na AL, Ásia e África.
Assim como McCormick, Stacy May78 relata que houve uma óbvia virada na
estratégia soviética de política externa com Khrushchev, a qual “destacou as áreas de
atividade industrial relativamente baixa e rendas per capita terrivelmente baixas como o ponto
vulnerável de ataque” (1955, p. 212, tradução nossa79). Para May (1955, p. 212), essa foi a
razão que levou, desde o fim da Segunda Guerra, a literatura sobre política e economia
internacional, nos EUA e na Europa Ocidental, a se preocupar mais com os problemas das
áreas subdesenvolvidas do globo. A título de informação, May compreende as entidades
políticas da África, do Sul da Ásia e Sudeste Asiático, do Oriente Médio e da AL como as
referidas “áreas subdesenvolvidas” (1955, p. 212). Com isso, a mudança na política externa da
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Entre 1940 e 1943, foi Diretora do segmento de pesquisa e estatística (Bureau of Research and Statistics) do
Conselho de Defesa Nacional dos EUA. Mais tarde, de 1943 a 1944, foi Diretora do departamento de
planejamento e estatística (Bureau of Planning and Statistics) do Conselho de Produção de Guerra.
79
“[...] which singles out the areas of relatively low industrial activity and appalling low per capita incomes as
the vulnerable point of attack”.
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URSS somada “A tendência de inquietação em grande parte das áreas subdesenvolvidas e as
violentas convulsões políticas em um grande número de nações ou dependências dessas
regiões” (MAY, 1955, p. 212, tradução nossa80) consolidou, na política externa estadunidense,
o entendimento de que as aspirações de crescimento econômico nas áreas subdesenvolvidas
deveriam ser proporcionadas dentro da órbita do “Mundo Livre”. Caso contrário, a frustração
dessas esperanças fortaleceria o impulso soviético de aliená-los. Para tal fim, então,
compreendeu-se a necessidade de as nações mais desenvolvidas do bloco capitalista
proporcionarem um dinamismo comparável nas economias menos avançadas do mundo.
Entretanto, na FA, em seu artigo “Folklore and Fact About Underdeveloped Areas”,
May (1955, p. 213) discorda dessa concepção, defendendo que o papel das áreas
subdesenvolvidas como produtoras e exportadoras de alimentos brutos, e em particular de
matérias-primas industriais, tem sido constantemente mal interpretado. Dessa forma, esse
mal-entendido representaria uma ameaça séria ao possível avanço econômico de tais áreas,
caso seu potencial como produtores de matérias-primas fosse devidamente aproveitado.
Em adição, May (1955, p. 214) afirma que esse raciocínio só foi verdadeiramente
considerado, pois ele reflete, também, um ponto de vista amplamente compartilhado pelas
próprias áreas subdesenvolvidas. No entanto, na periferia do sistema internacional, esse
pensamento desenvolveu-se de forma ligeiramente diferente. May (1955, p. 215) descreve
que, no pós-Segunda Guerra, as nações que, por meio das exportações agrícolas, alcançaram
um nível de renda per capita próximo ao de muitas nações industrializadas adotaram uma
política que pareceu se dedicar, intencionalmente, a tornar a empresa agrícola pouco atraente.
O que, na realidade, visava promover a industrialização, travou o crescimento econômico
saudável: deprimiu a agricultura, enquanto a atividade industrial ainda não tinha envergadura
suficiente para compensar tal perda. É possível perceber que essa descrição refere-se às
iniciativas mais nacionalistas de desenvolvimento econômico adotada por alguns Estados do
Sul Global. Para May (1955, p. 216), essa também não era uma opção adequada.
Interpretando a região latino-americana tal qual um amplo espaço de wilderness, e,
mais precisamente, uma “grande fazenda”, May (1955, p, 215) constata que a maioria dos
países do Sul Global não teria capacidade de formular tal pensamento independentemente.
Isto é, na opinião da autora, a visão preconceituosa acerca do papel da produção primária no
desenvolvimento econômico é, nessas áreas, emprestado de influências externas — a saber, as
pesquisas realizadas pelos EUA, pela Europa Ocidental e pelas Nações Unidas. Esse
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“The undercurrent of unrest in a major part of the underdeveloped areas, and the overt political upheavals in a
large number of the nations or dependencies of these regions [...]”.
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preconceito, segundo May (1955. p. 215), havia caído nas graças do senso comum, o que
passou a reproduzi-lo quase que inversamente proporcional à quantidade de evidências
convincentes de apoio. Como uma possível resolução, May (1955, p. 214-215) salienta a
importância dos investimentos estrangeiros diretos em atividades estratégicas, como petróleo
e mineração, no modelo de desenvolvimento econômico por ela proposto.
Ao lado de Galo Plaza Lasso, May escreveu o livro “United Fruit Company in Latin
America” (1958). Lasso foi presidente do Equador entre 1948 e 1952, além de secretário-geral
da OEA (1968-1975). Com isso, mostra-se coerente (e conveniente) a autora advogar em
favor de um modelo de desenvolvimento econômico que conserve os países do Sul Global
como,

essencialmente,

produtores

e

exportadores

de

matéria-prima,

dependendo

ostensivamente de investimentos externos diretos. Tanto May quanto Lasso possuíam estreitos
laços com a UFC. Longe de representar uma história da UFC, a obra oferece registros
financeiros e de mercado da empresa que outras pessoas talvez não conseguiriam acessar. O
livro é, contudo, fraco em conciliar as explicações lógicas de negócios e a estrutura da UFC
com as suas percepções públicas negativas. Por exemplo, o envolvimento da empresa no
golpe militar que depôs o presidente guatemalteco democraticamente eleito.
Nesse âmbito, Edward Miller Jr.81 inicia seu artigo na FA, “A Fresh Look at the
Inter-American Community” (1955), afirmando que os recentes “desenvolvimentos
desfavoráveis” e “dificuldades” enfrentados pelos EUA na América Central, através do golpe
de Estado na Guatemala, promoveram um aumento significativo na atenção dedicada à AL
por parte da iniciativa estadunidense. Com o fim da Segunda Guerra e o início da GF, como
descreve Miller Jr. (1955, p. 639), o enfraquecimento de outros centros de poder no sistema
internacional fez com que os EUA se tornassem mais importantes do que nunca na AL.
Aumentou, com isso, as influência e responsabilidade estadunidenses na economia
latino-americana, mas, sobretudo, ampliou a “responsabilidade nacional” do país na região. A
partir do que Miller Jr. (1955, p. 634) apelidou “senso de responsabilidade mundial”, o qual
havia sido despertado frente à nova organização bipolar do globo, os EUA tornaram-se
comprometidos emocionalmente de forma profunda com as partes do mundo onde haviam
assumido novas obrigações.
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Miller Jr. (1911–1968) foi um advogado da Sullivan & Cromwell e atuou como secretário de Estado adjunto
para Assuntos Interamericanos de 1949 a 1952. A nomeação de Miller Jr. por Truman para tal cargo sinalizou
uma nova vontade de ajudar no desenvolvimento da AL. Por exemplo, os EUA haviam se recusado
anteriormente a dar assistência econômica à Argentina até Perón introduzir reformas democráticas. Quando
Miller Jr. assumiu a posição, os EUA ofereceram tal ajuda econômica à Argentina. Em suas palavras:
“Esperamos que uma vez que a Argentina esteja de pé, as liberdades civis sejam restauradas. Enquanto isso,
temos que fazer algo positivo” (MILLER JR., 1968, p. 47).
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Porém, Miller Jr. (1955, p. 640) chama atenção para o fato de que as relações dos
EUA com seus vizinhos do Sul é, também, complicada por uma variedade de critérios. O
principal deles: a disparidade de forças entre o país e a região latino-americana. Miller Jr., por
sua vez, sumariza o poder mundial estadunidense com as palavras “Só nós temos a bomba
atômica” (1955, p. 641, tradução nossa82). Além desse, o autor destaca os seguintes desafios
impostos às relações EUA-AL: 1) o crescimento de nacionalismos na região, almejando
maiores níveis de desenvolvimento; e 2) as atividades do Comunismo no território
latino-americano (MILLER JR., 1955, p. 640). Como uma das formas de garantir uma maior
harmonia no relacionamento entre os EUA e as repúblicas latino-americanas, Miller Jr. (1955,
p. 645) enfatiza que os estadunidenses precisavam compreender que o “processo de despertar”
da AL havia começado há apenas 25 anos, mantendo em mente que as origens da região ao
sul do Rio Grande eram muito diferentes das dos EUA. Em suas palavras:
Quando a Espanha e Portugal governaram suas possessões americanas, nenhum dos
dois experimentou o tipo de revolução econômica e política, ou a reforma religiosa,
que ocorreu na Inglaterra no século XVII, nem foi a conquista da independência
política pelos países latino-americanos geralmente acompanhada por mudanças
econômicas ou sociais significativas. Assim, esses países foram abandonados a si
próprios, distantes dos centros mundiais de pensamento e progresso, com estruturas
sociais e econômicas estáticas, cujas origens remontam aos tempos feudais. Na
medida em que qualquer desenvolvimento importante ocorreu em campos que
exigiam grande investimento de capital, como ferrovias e energia elétrica, a maior
parte do capital e da técnica foi fornecida pela Europa e, posteriormente, pelos
Estados Unidos (MILLER JR., 1955, p. 645, tradução nossa83).

Todavia, segundo Miller Jr. (1955, p. 645), essa herança-maldição lançada pelas
metrópoles europeias portuguesa e espanhola na AL, tal qual explica Feres Jr. (2005) na sua
contextualização do surgimento do termo “Latin American” no léxico estadunidense, estava
prestes a mudar. À medida que os países latino-americanos sentiram o impacto do século XX,
grandes pressões por mudanças internas começaram a borbulhar. Sublinha-se, é claro, o papel
do Comunismo. No entanto, para Miller Jr. (1955, p. 645), o principal catalisador havia sido
os EUA. À medida que as nações latino-americanas tomaram consciência do grande progresso
e da grande riqueza dos quais os EUA desfrutam, a região passou a exigir esse mesmo lugar
ao sol. Para Miller Jr. (1955, p. 646), esse processo de tomada de consciência estava
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“Only we have the atomic bomb”.
“When Spain and Portugal ruled over their American possessions, neither had experienced the kind of
economic and political revolution or the religious reformation that had occurred in England by the seventeenth
century, nor was the achievement of political independence by the Latin American countries generally
accompanied by significant economic or social change. Thus these countries were left to themselves, remote from
the world's centers of thought and progress, with static social and economic structures whose origins extended
back into feudal times. To the extent that any important development occurred in fields requiring heavy capital
investment, such as railroads and electric power, most of the capital and technique was supplied by Europe, and
eventually by the United States”.
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ocorrendo devido aos filmes, revistas estadunidenses e, em geral, ao contato, cada vez maior,
com o padrão de vida que a Modernidade proporciona: o American Way of Life.
Da mesma forma que Miller Jr., Frank Tannenbaum84 (1955, p. 429) afirmou que as
dificuldades políticas que a região latino-americana encontrava-se enfrentando naquele
momento não podiam ser dissociadas de seu passado histórico. Mais precisamente do fato de
que, diferentemente dos EUA, as repúblicas ao sul do Rio Grande haviam sido colonizadas
pela Espanha e por Portugal. E a tradição ibérica era, por sua vez, autoritária, burocrática e
centralizada. Por isso, em seu artigo “The Future of Democracy in Latin America” para a FA,
Tannenbaum (1955, p. 429) defendeu que não havia razão para acreditar que a estabilidade
política na AL era maior na década de 1950 do que a mesma havia sido cem anos atrás. Para
Tannenbaum (1955, p. 429), o caráter aristocrático e incopetente havia se tornado a base do
governo nacional na AL. Os descendentes ibéricos que haviam liderado os movimentos pela
independência nesses países eram inexperientes na política e não possuíam conceitos claros
de nacionalidade. Nesse prisma, para o autor, um senso de identidade e unidade nacional, tal
qual caracteriza os povos falantes da língua inglesa, ainda era algo a ser forjado, moldado e
solidificado na região latino-americana. “A nação estava no futuro. Isso era verdade tanto
territorial quanto ideologicamente” (TANNENBAUM, 1955, p. 429, tradução nossa85).
Na visão de Tannenbaum (1955, p. 430) as desorganizadas guerras de independência
destruíram um grande império e um governo estável, o que levou a um vácuo político e
desorganização social. O rei como símbolo do governo central fora destituído, mas sem deixar
como substituto qualquer outra ideia universalmente aceita. Tannenbaum (1955, p, 437,
tradução nossa86) conclui, então, que “esse panorama político sombrio deixava pouco espaço
para uma fórmula otimista sobre como estabelecer um governo democrático e representativo
na América Latina”. Por fim, substancialmente imbuído do argumento turneriano,
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Tannenbaum (1893-1969) foi um historiador, sociólogo e criminologista austríaco-americano. Sua família de
origem judaica no Leste Europeu imigrou para os EUA em 1905. Durante a crise econômica de 1914 a 1915, ele
tornou-se um líder do sindicato Industrial Workers of the World (IWW). Em 4 de março de 1914, Tannenbaum
liderou um grupo de trabalhadores desempregados da Rutgers Square até a Igreja Católica de Santo Afonso na
West Broadway. Lá, eles foram recebidos por policiais e pelo reitor da paróquia, o qual recusou suas demandas.
Tannenbaum e 190 outros manifestantes foram presos. Ele foi acusado de incitar tumultos e recebeu uma fiança
extraordinária de 5.000 dólares. Tannenbaum passou um ano na Ilha de Blackwell. Quando saiu da prisão,
permaneceu ativo no IWW, e foi preso ao lado de Elizabeth Flynn e Alexander Berkman durante as greves na
refinaria de Bayonne entre 1915 e 1916, em Nova Jersey. Emma Goldman descreveu sua prisão em suas
memórias: Living My Life (1931). Depois de Bayonne, Tannenbaum logo abandonou o ativismo político de seus
anos de juventude. O teórico ajudou a formular a legislação que estabeleceu a Farm Security Administration. Sua
concepção da “Dramatização do Mal” levou a um maior desenvolvimento da teoria da rotulação simbólica
interacionista, amplamente usada em sociologia e psicologia social. Ele fez contribuições destacadas para a
história mexicana moderna durante sua carreira na Universidade de Columbia.
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“The nation was in the future [...] This was true territorially as well as ideologically”.
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“This bleak political panorama leaves little room for an optimistic formula on how to establish democratic and
representative government in Latin America”.
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Tannenbaum (1955, p. 433-434) pontua que a estrutura social, econômica e política da AL é
rural, e não urbana. O urbano, ainda que existente, era profundamente influenciado pelo
desenho da liderança advinda do campo. Assim, vislumbrando as nações latino-americanas tal
qual um espaço de amplo wilderness, Tannenbaum escreveu:
É preciso lembrar que uma comunidade rural tem um habitat fixo — as montanhas,
os bosques, a terra, a nascente, o riacho, o rio ou o lago são dados e pouco pode ser
feito para mudá-los. Se a comunidade deseja alcançar uma vida boa, deve fazê-lo
naquele lugar — pois não há mágica para mover a montanha ou mudar o curso do
rio. O clima também é dado. O calor, a umidade e a chuva são o que são, e o homem
deve encontrar as habilidades e a sabedoria para permanecer com conforto dentro
das limitações que a natureza oferece. A alfabetização pode ser útil, mas hábitos,
técnicas, sabedoria prática que derivam da experiência e o conhecimento especial
que a ciência moderna pode oferecer são mais imediatamente eficazes. A questão a
ser resolvida é como encaixar o que a ciência moderna tem a oferecer nesse
ambiente específico e limitado (1955, p. 439, tradução nossa87).

É possível perceber, com isso, tanto no trabalho de Miller Jr. (1955) quanto no de
Tannenbaum (1955), que ambos autores identificam a “práxis irracional da violência” de
Dussel (2000) ou a naturalização da antiética da guerra de Maldonado-Torres (2007)
associadas à colonialidade do ser no território latino-americano. Além de, mais uma vez, a
existência de males percebidos como “endógenos” e “perpétuos” nas repúblicas ao sul do Rio
Grande. Entretanto, na visão de Miller Jr. e Tannenbaum, foram os aspectos culturais dos
impérios europeus que se apropriaram da AL após a conquista que garantiram esse desastroso
cenário. Miller Jr. (1955), por sua vez, talvez munido de um maior otimismo, afirma que a
proximidade com os EUA poderia reverter esta herança-maldição ibérica.
Ayerbe (2002, p. 82) define que a ascensão de Eisenhower ao poder marcou, na
política externa estadunidense para a AL, o momento no qual a segurança do continente
passou a ser associada ao fortalecimento da segurança interna dos países latino-americanos,
de modo que os esforços começaram a ser direcionados para o aprimoramento da capacidade
repressiva dos Estados. Para além das questões de segurança no continente, no que diz
respeito à temática do desenvolvimento econômico, de 1954 a 1957, permaneceu no governo
Eisenhower o consenso semelhante ao da era Truman: empresas e bancos privados deveriam
assumir a liderança na promoção do desenvolvimento econômico na AL, ao invés de
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“It needs to be remembered that a rural community has fixed habitat — the mountains, the woods, the earth,
the spring, brook, river or lake are given, and little can be done to change them. If the community is to achieve
the good life, it must do so in that place — for there is no magic to move the mountain or change the course of
the river. The climate, too, is given. The heat, moisture and rain are what they are, and man must find the skills
and the wisdom to abide in comfort within the limitations nature has provided. Literacy may be useful, but
habits, techniques, practical wisdom that derives from experience, and the special knowledge modern science
can offer, are more immediately effective.The question to be resolved is how to fit what modern science has to
offer into this specific and limited environment”.
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investimentos públicos diretos por parte do Estado estadunidense. Assim, embora a equipe de
Eisenhower tenha tentado desenvolver programas de cooperação militar interamericana, além
de melhorar as relações para com as principais nações latino-americanas, ela descartou a
iniciativa de implementar um programa mais robusto de ajuda externa para a AL (TAFFET,
2007, p. 14). Parte dos funcionários de Eisenhower começou, em meados da década de 1950,
a questionar essa diretriz de política externa devido à referida mudança na política externa da
URSS para o Sul Global.
No entanto, tratando-se em particular da AL, essa tendência apresentou-se de forma
mais significativa na administração de Eisenhower após a desastrosa repercussão da viagem
do vice-presidente Nixon à região em maio de 195888. Dessa forma, após retornar aos EUA,
Nixon sugeriu uma mudança mais notável na política externa do país para a AL no que diz
respeito aos investimentos no desenvolvimento na região. Tendo em vista a grande ênfase
conferida por Nixon à afirmação de que a ameaça do Comunismo na AL era, naquele
momento, maior do que jamais havia sido, a política externa de Eisenhower para a região
latino-americaan pareceu aberta à revisão (LONG, 2015, p. 39). O constrangimento causado
nos EUA, tendo em vista as repercussões da viagem de Nixon à AL, garantiu, também aos
latino-americanos, uma boa oportunidade para oferecer novas ideias no tocante às políticas de
desenvolvimento do país para a região.
Em 1958, Juscelino Kubitschek, à época presidente do Brasil, entrou em contato com
Eisenhower. A argumentação apresentada pelo líder político brasileiro baseava-se na
concepção de que uma maior ajuda econômica dos EUA para a região não só melhoraria as
relações interamericanas, como também afastaria as tendências comunistas do território.
Assim, Kubitschek vendeu para Eisenhower a ideia de que a cooperação EUA-AL para o
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A viagem de Nixon começou de forma razoavelmente pacífica no Uruguai e na Argentina, embora tenham
ocorrido alguns protestos com cartazes de slogans anti-EUA em pequenos comícios estudantis. A viagem,
entretanto, começou a desandar no Peru, onde Nixon escutou durante uma noite inteira, no lado de fora do hotel
no qual estava hospedado, gritos de estudantes com a frase “¡Muera Nixon!” (Morte a Nixon!). No dia seguinte,
uma visita à Universidade Nacional Maior de São Marcos tornou-se violenta quando Nixon e sua comitiva
receberam cuspes e pedradas de alunos. Após reuniões pacíficas no Equador e na Colômbia, Nixon enfrentou,
novamente, grandes multidões enfurecidas em Caracas, na Venezuela. Nos EUA, Eisenhower teve uma resposta
que transformou as reações à presença de Nixon na AL em um cenário ainda mais constrangedor. Preocupado
com o bem-estar de Nixon, e, claro, simplesmente irritado com a situação que tomou palco no continente,
Eisenhower mobilizou tropas e enviou embarcações navais em direção à costa venezuelana para preparar uma
pequena invasão de resgate. Este plano, apelidado de Operação Pobre Richard, serviu para aumentar as tensões
(TAFFET, 2007, p. 16-17). Tom Long (2015, p. 37-38), aponta que o vice-presidente dos EUA culpou os
organizadores comunistas pelos ataques. No entanto, na Venezuela, a maior parte das pessoas correspondia a
cidadãos indignados com a cumplicidade estadunidense com o ditador venezuelano Marcos Pérez Jiménez. Após
ser deposto em 1958, inclusive, Pérez Jiménez instalou-se em um luxuoso exílio em Miami, nos EUA. Em
adição, pouco antes da visita de Nixon a Caracas, os EUA cortaram a cota de petróleo venezuelano. Embora a
decisão tenha sido impulsionada pela pressão dos produtores nacionais estadunidenses, aos olhos da Venezuela,
parecia uma retaliação à deposição de Pérez Jiménez.
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desenvolvimento era necessária para que o país vencesse a GF na região. Como forma de
salvar o prestígio dos EUA na AL, Eisenhower respondeu favoravelmente à investida de
Kubitschek. A iniciativa de Kubitschek foi, então, intitulada de Operação Pan-Americana
(OPA). O plano, no qual, mais tarde, a ALPRO basear-se-ia de forma significativa, sugeria
uma vasta parceria econômica entre os EUA e a AL na próxima década (TAFFET, 2007, p.
18). A agenda da OPA passou a compor as preocupações e as demandas dos embaixadores
latino-americanos junto à OEA e em Washington. Criou-se, portanto, o Comitê dos 21,
formado pelos vinte países da AL e os EUA (LONG, 2015, p. 49).
Através do Comitê dos 21, e por meio da proposta da OPA, o Brasil ganhou vários
aliados no Congresso dos EUA. Isso, porque muitos senadores democratas criticavam a
política externa da administração Eisenhower para a AL, dentre eles Kennedy. O futuro
presidente estadunidense agarrou-se à iniciativa brasileira como um contrapeso às políticas de
Eisenhower, uma vez que o mesmo já era visto como um possível candidato à presidência
(LONG, 2015, p. 52). Em adição, um aliado determinante à causa brasileira foi o então
presidente da Colômbia Alberto Lleras Camargo. Em uma viagem a Washington, em abril de
1960, Camargo pressionou os objetivos da OPA, obtendo auxílio econômico, inclusive para
reforma agrária, a qual discutira com Eisenhower. Com o fim do mandato de Kubitschek,
Camargo assumiu a bandeira da iniciativa (LONG, 2015, p. 60-61).
No que se refere ao lado estadunidense, segundo Taffet (2007, p. 17-18), uma
iniciativa importante substancialmente fomentada pelas reações à presença de Nixon na região
foi o crescente apoio dos EUA à criação do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). Neste momento, além da passagem desastrosa de Nixon por alguns países da AL,
havia mais um fator que parecia evidenciar, aos olhos dos EUA, a necessidade de se pensar
novas tendências para a política externa do país direcionada à AL: em 8 de janeiro de 1959,
Fidel Castro, por meios revolucionários, assumiu o poder em Cuba. Frente ao observado em
Cuba, a administração Eisenhower demonstrou uma disposição mais evidente de assumir
novos projetos de política externa para a AL. No primeiro momento, Eisenhower apresentou
sua posição sobre o projeto do BID, propondo uma capitalização de 850 milhões de dólares,
dos quais cerca de 400 milhões de dólares viriam dos EUA. O Brasil pressionou por pelo
menos 2 bilhões de dólares advindos dos bancos estadunidenses e 5 bilhões de dólares no
total. Os líderes latino-americanos criticaram publicamente a proposta brasileira, pois, embora
houvesse, de maneira geral, um desejo unânime de aumentar o “capital exigível” do BID,
países como Argentina, Colômbia, Chile e El Salvador temiam que a inflexibilidade por parte
do Brasil pudesse prejudicar a meta de longa data de criação do banco. Nesse sentido, a
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perspectiva de um início mais rápido de projetos financiados pelo BID superou as concessões
específicas para muitos governos, o que fez o Brasil recuar89. Com o evidente e consolidado
sucesso da Revolução Cubana, quando os delegados reuniram-se mais uma vez em Buenos
Aires, o governo dos EUA ampliou sua proposta para 1 bilhão de dólares em capital inicial,
com um crescimento previsto para até 1 bilhão e meio de dólares. A incerteza sobre o novo
regime cubano fez com que o BID fosse ainda mais rapidamente instituído, com a aprovação
de seus estatutos em maio de 1959 (LONG, 2015, p. 53-55).
Mais tarde, em fevereiro de 1960, Eisenhower fez uma viagem à AL. Embora
multidões tenham o saudado nas ruas, em conversas privadas com líderes latino-americanos,
Eisenhower encontrou muita insatisfação em relação à política externa estadunidense voltada
para a região. O entendimento de que os EUA precisavam fazer mais pela AL consolidou-se
ainda mais na visão do presidente. Assim, em julho de 1960, Eisenhower enviou ao
Congresso um pedido de criação do que ficou conhecido como “Plano Eisenhower”. A
iniciativa foi a peça central do que os funcionários do Departamento de Estado denominaram
“Operação Pan-Americana (não-brasileira)” ou “O Novo Programa Positivo do Presidente
para a América Latina”. Em 1960, a necessidade de ação foi tanta que o Departamento de
Estado ignorou o fato de que Eisenhower estava prestes a deixar o cargo (TAFFET, 2007, p.
19). Estava claro que um dos principais objetivos do referido empreendimento era isolar Cuba
e conter a “propaganda econômica soviética” na América. Como explica Long (2015, p. 62), a
iniciativa estadunidense veio em conjunto com a suspensão da cota de açúcar da nação
cubana. Assim, o Plano Eisenhower foi apresentado em Bogotá, Colômbia, nas reuniões
realizadas sob o quase moribundo Comitê dos 21, nos dias 5 a 11 de setembro de 1960.
A conferência econômica foi permeada pela hostilidade EUA-Cuba e críticas das
demais nações latino-americanas. Isso, pois rapidamente ficou claro que o Plano Eisenhower,
tal qual a Doutrina Truman, não seria o eternamente aguardado “Plano Marshall para a AL”.
Ao passo que o investimento privado ainda seria a principal fonte de ajuda ao
desenvolvimento na região. Eisenhower irritou, com isso, principalmente os brasileiros. Em
Bogotá, a delegação do Brasil expressou seu descontentamento afirmando que as grandes
expectativas produzidas pela visita de Eisenhower à AL levaram a resultados decepcionantes.
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Determinante para o recuo do Brasil, foi a posição argentina. Em parte respondendo às pressões dos militares,
o então presidente do país Arturo Frondizi adotou uma abordagem mais favorável aos negócios. Frondizi abriu a
indústria de petróleo da Argentina ao investimento estrangeiro — adotando uma posição substancialmente
distinta da brasileira em um assunto que atraía a atenção dos EUA. Em uma visita à nação estadunidense em
fevereiro, Frondizi por vezes pareceu mais próximo da antiga linha de Eisenhower no que diz respeito à
dependência do capital privado. Em oposição ao posicionamento de Kubitschek em favor de um
desenvolvimentismo liderado pelo Estado. Frondizi assumiu uma postura moderada para buscar a conciliação
entre as posições dos EUA e do Brasil (LONG, 2015, p. 54).
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Opondo-se ao que o país denominou “fundo mesquinho”, o Brasil afirmou que a iniciativa de
Eisenhower desconsiderava os princípios fundamentais e propostas concretas da OPA, não
atendendo às questões de longo prazo (LONG, 2015, p. 62-64). A verdade é que a
administração de Eisenhower queria o apoio do Brasil nas declarações estadunidenses
anti-Comunismo, sobretudo contra Castro. Entretanto, não estava disposto a associar tal apoio
a programas de auxílio econômico-social mais robustos. Frente à resistência brasileira à
proposta de Eisenhower, durante uma longa reunião entre Brasil, Argentina e EUA, diversas
referências à OPA foram incorporadas ao Plano Eisenhower. Por isso, o mesmo foi rebatizado
de “Social Progress Trust Fund”, prevendo uma quantia de 500 milhões de dólares a ser
direcionada para o desenvolvimento da região latino-americana (TAFFET, 2007, p. 18-19).
De fato, a declaração final do Ato de Bogotá enfatizou as principais prioridades de
Kubitschek e Camargo: instituições democráticas, cooperação para o desenvolvimento e apoio
à reforma agrária. Da mesma forma, previa que todas essas determinações deveriam acontecer
no âmbito da OPA. E, segundo Taffet (2007, p. 19), tanto o Ato de Bogotá quanto o fundo
fiduciário

de

Eisenhower

foram

mudanças

na

abordagem

do

desenvolvimento

latino-americano conduzida pela política externa estadunidense até então observada no
conflito bipolar. Entretanto, o que superficialmente parecia uma vitória principalmente
brasileira, e por extensão latino-americana, não cumpriu, na prática, os objetivos dos países da
região. O Social Progress Trust Fund foi estruturado sob o controle dos EUA, e não
multilateralmente. Além disso, não havia um caminho claro para a OPA. Da mesma maneira,
o Ato de Bogotá não estabeleceu um mecanismo para orientar a política ou mesmo sugeriu
uma estrutura para como os EUA iriam tomar as decisões sobre financiamento (LONG, 2015,
p. 66). Por fim, ao encerrar a reunião na capital colombiana, a delegação cubana atacou
duramente os EUA e o caráter meramente paliativo de sua ajuda à AL.
É possível perceber, portanto, que, ainda que tenham vindo, essas iniciativas
materializaram-se tarde demais no governo Eisenhower. Inclusive, muitas das críticas
latino-americanas em relação à atuação dos EUA nos encontros multilaterais foram ecoadas
pelo Partido Democrata no período eleitoral estadunidense. Talvez, no que se refere à pauta de
política externa, o assunto de campanha que garantiu a vitória de Kennedy na corrida
presidencial de 1961 foi a noção de que Eisenhower havia, nos termos de Luxenberg (2013, p.
171), “empurrado Castro nas mãos dos soviéticos”. Segundo Pereira (2005, p. 96), Adolf
Berle Jr.90, um dos arquitetos do Plano Marshall, auxiliou a eleição de Kennedy quando
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Berle Jr. (1895-1971) foi, ainda, o coordenador de uma força-tarefa, proposta por Kennedy, para se dedicar aos
“problemas imediatos” da AL: Task Force on Immediate Latin American Problems. Assim que vitorioso, antes
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publicou seu famoso artigo na FA: The Cuban Revolution (1960). Berle Jr. consolidou-se
como um dos críticos mais severos da política externa estadunidense para a AL no final da
administração Eisenhower. Em seu trabalho, enfatizou que o aprofundamento da crise em
Cuba refletiu um fracasso da política externa conduzida pelos EUA (1960, p. 40).
3.3 ANOS 1961-1969: JOHN KENNEDY E LYNDON JOHNSON
Para Berle Jr. (1960, p. 48-50), a Revolução Cubana obteve sucesso na ilha caribenha
por duas principais falhas dos EUA: 1) as relações amistosas, por vezes íntimas, de
Eisenhower com ditadores; e 2) a aplicação exagerada da doutrina da “não-intervenção” pelos
EUA. No tocante ao primeiro ponto, Berle Jr. (1960, p. 48) afirma que, enquanto regimes
autoritários foram, de maneira geral, amigáveis aos EUA, o país relevou o fato de que estes
líderes mantinham uma política cada vez mais cruel, constantemente reprimindo a oposição
popular por métodos de violência. Assim, os EUA esforçaram-se para não mostrar simpatia
por possíveis alternativas a esses governos, sustentando a narrativa de que toda a oposição era
“comunista”. Algo que provou ser uma desculpa útil para hostilizar líderes de movimentos
democráticos genuínos. Referindo-se ao aspecto segundo, Berle Jr. (1960, p. 50) constata que
a doutrina da não-intervenção praticada no mandato de Eisenhower em relação a essas
autoridades ditatoriais tornou-se quase uma doutrina através da qual os EUA encorajaram o
status quo, embora o mesmo fosse completamente insatisfatório para a população local desses
países. Em ambas sessões é possível perceber a clara reprovação de Berle Jr. no que diz
respeito à relação de proximidade que Eisenhower mantinha com o ditador cubano Batista.
Frente à ascensão de Castro ao poder, Berle Jr. (1960, p. 51) conclui que os EUA,
ainda que não mesquinhos, precisavam elevar sua ajuda econômica à AL, uma vez que, visto
a generosidade do país para com a Europa, o auxílio voltado para a região latino-americana
parecia lamentavelmente pequeno. Acima de auxílio monetário, Berle Jr. (1960, p. 50) afirma,
ainda, que os EUA necessitavam fazer uma “afirmação positiva de fé” e agir como um
“protagonista intelectual e espiritual” sólido na AL; a única posição de respeito que uma
grande potência poderia assumir. Isso, porque, na percepção de Berle Jr. (1960, p. 53), do
México e Cuba ao Cabo Horn, sempre há um organizador ou agitador comunista preparado
para levar um habitante de Cuba, do Peru ou da Argentina, descontente com a situação de seu
país, para os braços soviéticos. Na contramão, Berle Jr. indigna-se: “Onde, no entanto, está a
mesmo de assumir oficialmente a presidência dos EUA, Kennedy já havia solicitado aos seus assessores a
criação de uma espécie de plano de ação para a AL. Coordenando a força-tarefa, então, Berle fez várias viagens
pela região latino-americana, produzindo importantes relatórios com dados e sugestões que, posteriormente,
foram utilizados para o desenvolvimento da ALPRO (PEREIRA, 2005. p. 100).
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mão estendida para os homens que desejam a ajuda ou procuram seguir os ideais dos Estados
Unidos?” (1960, p. 54, tradução nossa91). Assim, Berle Jr. finaliza seu artigo instituindo que,
em Cuba, os EUA perderam uma das maiores oportunidades que já tiveram: “Quando Batista
caiu, os quadros comunistas radicais encontraram pouca ou nenhuma força de escolha para
impedi-los de assumir o comando” (1960, p. 54, tradução nossa92).
Como fica claro em seu artigo, Berle Jr. compartilhava dos sentimentos e das
preocupações de Kennedy sobre a AL, sobretudo no que diz respeito ao “perigo vermelho” na
região. Kennedy, por sua vez, já havia deixado clara a sua visão acerca da política externa dos
EUA para a AL antes mesmo de Castro assumir o poder em Cuba. No artigo para a FA, “A
Democrat Looks at Foreign Policy”, publicado ainda 1957, Kennedy (1957, p. 59) expôs que,
em partes da Índia, Indonésia, além de outras partes do Sudeste Asiático e da AL, havia sido
observado o sucesso dos comunistas, e seus aliados, tanto nas urnas quanto em outros
processos políticos comuns. Nesse sentido, na interpretação de Kennedy (1957, p. 59), ficou
evidente que os programas de ajuda estadunidenses necessitavam urgentemente de uma
reavaliação, uma vez que os mesmos pressupunham uma segurança falaciosa em relação a
Estados que insistiam em se manterem neutros no contexto da GF. Assim, nos anos em que
Kennedy esteve à frente do governo, a prioridade da AL na política externa estadunidense
ficou mais acentuada. Como discorre Ayerbe (2002, p. 116), foi seguindo esta narrativa de
que erros foram cometidos no passado que as preocupações com as repúblicas
latino-americanas adquirem prioridade. Assim, em janeiro de 1961, os EUA rompem,
oficialmente, todas as relações diplomáticas com Cuba.
Embora Eisenhower tenha começado a contemplar a implementação de soluções mais
agressivas para o controle de Castro, foi Kennedy que aprofundou, de forma mais
emblemática, a política de retaliação à Cuba. Chegando, desse modo, ao episódio que tomou
palco na costa meridional de Cuba, mais especificamente, na Baía dos Porcos93. O ataque à
Baía dos Porcos fez parte da chamada “Operação Mangusto”, a qual visava recuperar Cuba
das mãos de Castro e derrubar seu governo. Contudo, o desembarque do grupo
transformou-se num massacre. A invasão foi comprometida, eles ficaram presos na praia de
Girón e, em menos de três dias, quase 100 foram mortos e quase 1.200 foram capturados
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“Where, however, is the hand outstretched to men who wish the assistance or seek to follow the ideals of the
United States?”.
92
“When Batista fell, the hard-core Communist cadres found little, if any, choate force to prevent them from
taking over”.
93
Para mais informações ver: BREWER, Stewart. The Cold War, the Cuban Revolution, and the Cuban Missile
Crisis. In: BREWER, Stewart. Borders and Bridges A history of US Latin American relations. Westport:
Praeger Security International, 2006. p. 113-127.
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como prisioneiros de guerra. A maioria deles eram ex-cidadãos cubanos ou exilados, de modo
que o regime de Castro os acusou de traição. A invasão da Baía dos Porcos foi chamada de
fiasco e tragédia. Foi humilhante para o governo recém-empossado de Kennedy. Em especial
porque, como resultado da investida estadunidense, ainda que Castro já tivesse anunciado o
caráter socialista de seu governo, foi a partir da invasão que a URSS passou a prestar mais
atenção em Cuba. Houve, com isso, um recrudescimento das relações EUA-URSS no conflito
bipolar, pavimentando o caminho para o estabelecimento de mísseis soviéticos na ilha
caribenha, e culminando, depois, no evento de maior tensão da GF: a Crise dos Mísseis.
O episódio da Baía dos Porcos configurou-se, também, como um dos incentivos para a
criação da ALPRO. Segundo Taffet (2007, p. 30), a iniciativa simbolizou uma forma de
contornar o erro cometido pelos EUA na Baía dos Porcos e restaurar sua reputação do país
diante das repúblicas latino-americanas. Independente de a AL se preocupar ou não com
Castro, o interpretando ou não como uma ameaça à segurança do continente, a ação encoberta
estadunidense não era algo bem recebido na região. Internamente, a invasão fracassada não
foi apenas um constrangimento, mas levantou questionamentos sobre a suposta nova
abordagem que Kennedy havia prometido. Pareceu para muitos que o então presidente estava
agindo de forma semelhante e, portanto, cometendo os mesmos erros de líderes anteriores.
Falha grave, visto que, em sua campanha eleitoral, Kennedy ressaltou, justamente, as falhas
de Eisenhower no que diz respeito à Cuba na plataforma sobre política externa. Colaborar
com AL na criação de um programa de desenvolvimento foi, portanto, o meio de Kennedy
demonstrar que a Baía dos Porcos havia sido um ponto fora da curva, de modo que ele estava
verdadeiramente comprometido com um novo tom para as relações interamericanas.
Assim, em agosto de 1961, no âmbito da OEA, a administração Kennedy convocou
uma reunião com os chefes de Estado latino-americanos, em Punta del Este, no Uruguai.
Redigiu-se, por sua vez, o documento que delineou os objetivos da ALPRO, denominado de
Carta de Punta del Este. Os recursos prometidos para atingir esses objetivos chegariam a 20
bilhões de dólares ao longo de dez anos, metade originários do tesouro dos EUA e o restante
dividido em partes iguais entre o setor privado e os Estados da AL (AYERBE, 2002, p.
118-119). O primeiro bilhão de dólares seria disponibilizado no ano seguinte, o que incluía
um pouco menos da metade dos 500 milhões de dólares prometidos por Eisenhower em seu
plano anterior. Entre os principais objetivos para a AL, destacam-se: reforma agrária;
crescimento do produto bruto per capita a uma média anual de 2,5%; eliminação do
analfabetismo até o ano de 1970; redução pela metade da mortalidade infantil; e estímulo às
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industrialização e integração econômica (BRASIL, 1963, p. 9-11). De forma previsível, o
texto sugeriu uma visão ambiciosa, mas poucos detalhes acerca do caminho para atingi-la.
Havia um certa desconfiança na AL em relação a este novo grande projeto dos EUA.
Semelhantes promessas já haviam sido feitas aos latino-americanos, de modo que os mesmos
não encontravam-se demasiado ansiosos por aderir à ALPRO (AYERBE, 2002, p. 122). O
Uruguai, à época, encontrava-se cético em relação à aliança, de que a mesma representaria
mais uma em uma longa lista de tentativas estadunidenses de controlar a região. Ainda assim,
sob a representação de Eduardo Victor Haedo na Conferência de Punta del Este, o país viu a
ALPRO como, ao menos, uma forma de conseguir dinheiro dos EUA. Taffet (2007, p. 34-35)
relata que Haedo ameaçou, caso os EUA não destinassem fundos de emergência ao Estado
uruguaio, deixar a conferência. Tendo em vista que o país sediava o evento, isso seria, de fato,
constrangedor. Tal manobra foi chamada de “pura chantagem” por Douglas Dillon: secretário
do Tesouro de Kennedy, além de líder da delegação estadunidense na Conferência. Líderes
políticos como Roberto Francisco Chiari, à frente do Panamá na época, e o ex-presidente da
Colômbia já mencionado, Lleras Camargo, compartilhavam da preocupação de que a ALPRO
ainda parecia estrangeira, importada, “Made in the USA” (TAFFET, 2007, p. 43).
Inclusive, Lleras Camargo, mais tarde, proferiu essa mesma crítica em seu artigo para
a FA: The Alliance for Progress: Aims, Distortions, Obstacles (1963). Inicialmente um dos
maiores apoiadores da iniciativa, Lleras Camargo (1963, p. 28) classificou a ALPRO como
algo “sem precedentes” na história das relações internacionais. Avaliou, também, seus
objetivos como excepcionais, se não únicos, uma vez que envolviam o compromisso entre
Estados. Punta del Este, em sua concepção, testemunhou a assinatura de um dos mais
amplamente patrocinados e socialmente avançados documentos da história comum do
continente. Apesar disso, ocorreu o erro de propagar a ALPRO como simplesmente uma
política dos EUA para a AL, a qual impôs novos encargos ao primeiro como contribuinte, mas
que, se bem administrada, serviria para impedir que a região caísse nos males comunistas, tal
qual o Estado cubano caiu. Essa narrativa delineou, assim, a ALPRO como somente uma
ferramenta para a busca estadunidense por novos mercados e a recuperação dos 1 bilhão de
dólares perdidos anteriormente em Cuba (CAMARGO, 1963, p. 37).
É importante pontuar que o Sul Global é concebido nesta dissertação metaforicamente.
Tal concepção sobrepõe-se, claro, com o Sul geográfico. Porém, a sobreposição não é total.
Isso, porque, por um lado, no interior do Norte geográfico, classes e grupos sociais vastos
(trabalhadores, mulheres, indígenas, negros, entre outros) foram e são sujeitos à dominação
capitalista e colonial. E, por outro lado, no interior do Sul geográfico, houve sempre pequenas
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elites locais que se beneficiaram dessa dominação e que, depois das independências, a
exerceram e continuam a exercê-la, por suas próprias mãos, contra as classes e grupos sociais
subalternizados. Santos e Menezes (2009, p. 12-13) chamaram isso de “pequenas Europas”.
Grosfoguel (2008, p. 117) complementa essa percepção afirmando que é necessário distinguir
“lugar epistêmico” de “lugar social”. Isto é, o fato de alguém se situar socialmente no lado
subalterno das relações de poder não significa, automaticamente, que o mesmo pensa a partir
de um lugar epistêmico subalterno. Justamente, o êxito da colonialidade reside em levar
sujeitos socialmente situados no “Outro” lado da diferença colonial a pensar como aqueles
que se encontram em posições de proeminência.
Nesse sentido, embora o líder político colombiano tenha, em maior ou menor grau,
levantado críticas a algumas posturas de Washington no tocante à ALPRO, sua argumentação
foi limitada nesse sentido. Isso, porque Lleras Camargo (1955, p. 37) afirma que o presidente
estadunidense era quem, de fato, havia compreendido o significado da ALPRO. Por isso, os
latino-americanos, em especial os governantes, deveriam compreender e simpatizar com as
limitações que Kennedy estava enfrentando ao lidar com um Congresso que se esforçava para
bloquear o caminho de sua política e com as demandas do eleitorado. Além disso, o
ex-presidente da Colômbia forneceu uma crítica às más interpretações e simplificações
excessivas, veiculadas sobretudo pela mídia, que sugeriam que resoluções como a ALPRO
eram concebidas somente para o bem e lucro dos EUA. Para Lleras Camargo (1963, p. 37),
esses argumentos eram logo aceitos e repetidos pelo Comunismo. Bem como por seus
beneficiários estrangeiros, os quais construíam o discurso de que não havia generosidade,
altruísmo ou uma defesa de princípios comuns, só uma busca dos EUA por vantagens diretas.
O governo cubano, até então membro da OEA, chegou a enviar Guevara ao Uruguai.
Cuba, obviamente, não receberia financiamento da ALPRO. As tensões entre EUA e Cuba
durante a Conferência de Punta del Este foram pautadas pela afirmação da delegação cubana
de que, tal qual os EUA, Cuba via conexões entre desenvolvimento social e econômico e
mudança política, aplaudindo o desejo dos líderes latino-americanos de tentar programas de
reforma, mas que, ao contrário da narrativa estadunidense, o Estado cubano não estava
disposto a encarar a pobreza como um “problema”. Em adição, Guevara teceu críticas ao fato
de os EUA controlarem o financiamento da ALPRO94.
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Nesse ponto, é interessante notar que, apesar do esforço estadunidense para isolar a ilha cubana e convencer a
AL a também ver Castro como uma ameaça, como descreve Taffet (2007, p. 36), líderes latino-americanos
acreditavam que Cuba não era uma problemática tão grande assim e que a acomodação ao invés do confronto era
a melhor opção. Antes de retornar ao país caribenho, Guevara fez paradas no Brasil e na Argentina. Jânio
Quadros conferiu-lhe a maior homenagem do país, a Ordem do Cruzeiro do Sul. Em reunião com o chefe de
Estado argentino, Frondizi, Guevara participou de longas conversas.
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Os EUA desprenderam, assim, um esforço significativo em propaganda para vender a
ALPRO. A agência de informação estadunidense, United States Information Agency (USIA),
órgão criado na administração Eisenhower, utilizou vários meios de comunicação (rádio,
televisão, filmes95, panfletos e palestras itinerantes) e plantou notícias para explicar como o
programa iria ajudar as pessoas comuns dos países latino-americanos. Um esforço
interessante foi a publicação de histórias em quadrinhos: barato de produzir, fácil de distribuir
e com um apelo visual que pode atingir um amplo público. Os gibis foram um excelente meio
para explicar a iniciativa96. Além disso, o próprio Kennedy fez sua parte para divulgar a
ALPRO, viajando por uma série de países da AL. Em Porto Rico, Venezuela e Colômbia
(1961), no México (1962) e na Costa Rica (1963), Kennedy visitou uma série de projetos da
ALPRO (TAFFET, 2007, p. 43-45). Todavia, a reunião de criação no geral exitosa no Uruguai
e a propaganda estadunidense acerca da iniciativa não foram suficientes para impedir que a
ALPRO apresentasse dificuldades, entraves e críticas.
A Carta de Punta del Este sugeriu metas e estruturas básicas, mas não criou nenhuma
organização para controlar e administrar o programa, fracassando em desenvolver uma
burocracia eficaz para gerenciar os esforços dos EUA. Por isso, as reclamações sobre a falta
de dinamismo na ALPRO surgiram quase imediatamente. Embora não fosse o único alvo,
Teodoro Moscoso97 recebeu grande parte da culpa pela confusão burocrática e, por fim,
Kennedy concluiu que havia cometido um erro ao indicá-lo. Relatos da frustração de Kennedy
com Moscoso vazaram para a imprensa, o que levou notícias sobre o fracasso da ALPRO a
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Os filmes foram importantes, embora não tenham ganhado muita popularidade na AL. Identifica-se pelo
menos cinco filmes produzidos para vender a ALPRO: The School of Rincón Santo, Carta de Columbia, Evil
Wind Out, Bridges of the Barrios e Progress through Freedom. A USIA produziu, também, uma minissérie para
comercializar a ALPRO: Nuestro Barrio. Exibida inicialmente na Cidade do México em 1965, a mesma
tornou-se extraordinariamente popular. Depois, a USIA a distribuiu em dezesseis países (TAFFET, 2007, p. 44).
96
Em “Arriba Muchachos”, por exemplo, jovens estudantes reúnem-se para convencer os estudantes comunistas
de que a violência não é necessária para promover uma mudança positiva. A ALPRO seria capaz de levar à
revolução sem luta armada. Já “El Despertar” conta a história de Pepe e Blanca, dois amantes que enfrentam os
males do regime castrista. Pepe e Blanca foram os primeiros apoiadores da revolução, mas perceberam que a
ditadura de Castro era ainda mais insidiosa do que a de Batista. Caçado pelos agentes de Castro, o casal fugiu
para as montanhas para se juntar a movimentos revolucionários anti-comunistas. Ademais, os quadrinhos “Los
Expoliadores” e “La Punalada” reforçavam a mensagem de que a ALPRO e os EUA eram bons e que as
alternativas cubanas eram ruins. Os desenhos animados também foram traduzidos para o português e distribuídos
no Brasil. O número total de impressão foi bastante grande. Por exemplo, 366.000 exemplares de Arriba
Muchachos foram impressos em maio de 1967. Somaram-se os 500.000 exemplares de La Punalada
publicizados em maio de 1962 (TAFFET, 2007, p. 44).
97
Um excelente candidato no papel. Natural de Porto Rico, Moscoso fundou a agência de desenvolvimento
industrial da ilha, a Fomento, e serviu na referida força-tarefa para a AL do início do mandato de Kennedy.
Apesar disso, Taffet (2007, p. 38) demonstra que Moscoso não conseguiu conquistar um poder de influência
satisfatório sobre os legisladores estadunidenses, além de ter falhado em pressionar os latino-americanos a se
comprometerem com as metas da ALPRO.
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serem veiculadas na mídia. Isso deu o tom para a cobertura midiática sobre a iniciativa nos
próximos anos, a qual acabou sendo, predominantemente, negativa (TAFFET, 2007, p. 37-39).
Aos obstáculos acima mencionados, soma-se a relutância do Congresso estadunidense
em gastar dinheiro com ajuda externa. Ao longo de sua administração, Kennedy esteve em
constante conflito com os líderes do Congresso no que diz respeito ao financiamento de
programas de auxílio econômico-social. Posição característica de líderes republicanos nos
EUA, pedidos de ajuda externa são, de maneira geral, fáceis de atacar: cada dólar gasto na
AL, ou em outro lugar, significava um dólar potencial a menos gasto com o povo
estadunidense. Os cortes foram, de fato, um desastre para a agenda de política externa de
Kennedy. Todavia, o Congresso estadunidense não estava somente preocupado em controlar
os gastos e preservar o controle sobre as doações. Temia-se, sobretudo, que a ajuda externa
pudesse prejudicar as empresas dos EUA. No final da década de 1950 e início da década de
1960, a Europa Ocidental e o Japão experimentaram um forte crescimento econômico. Havia
o medo, portanto, de que os países que recebessem os fundos estadunidenses pudessem
utilizá-los para comprar produtos concorrentes (TAFFET, 2007, p. 40-42).
No que se refere às dificuldades enfrentadas na parte latino-americana da iniciativa, a
falta de esforços por parte dos países da AL para buscar programas de reforma prejudicava o
progresso da ALPRO. Os EUA compreenderam que solicitar a cooperação na realização de
reformas econômicas e sociais aos líderes políticos latino-americanos nem sempre assegurava
o seu cumprimento. Como demonstra Ayerbe (2002, p. 122), os funcionários estadunidenses
encontraram grande resistência das elites políticas e econômicas ao sul do Rio Grande para
avançar nas áreas de reforma agrária, equalização de impostos e formação de programas de
bem-estar social. Nesse sentido, os principais empecilhos à atuação dos EUA na AL através
da ALPRO não foram debitados na conta da oposição das forças de esquerda, como costuma
acontecer, mas ao comportamento das elites latino-americanas que dificultaram o avanço de
reformas progressistas. Agravando esse cenário, houve a Crise dos Mísseis e a consequente
política de isolamento à Cuba, a qual, claramente, tornou-se mais urgente para Kennedy nesse
sentido. Nas reuniões da ALPRO, o embargo da ilha caribenha, o que culminou na expulsão
do país da OEA, passou a ser condição paralela e condicional do oferecimento de ajuda
econômica. Com isso, os EUA passaram a priorizar alianças com setores mais conservadores
da AL; justamente os mais contrários a algumas medidas da ALPRO — especialmente a
reforma agrária. Os aliados originais das propostas de Kennedy foram, assim, paulatinamente
perdendo espaço.
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Lleras Camargo (1963, p. 31) identificou a mesma problemática na condução da
ALPRO em relação à região latino-americana. Na concepção do autor, os líderes políticos da
região, talvez mais do que em qualquer outro lugar do mundo, têm o costume de levar
declarações revolucionárias para além do ponto em que eles estão realmente preparados.
Nesse sentido, principalmente no tocante à reforma agrária, frente ao comprometimento de
mudar fundamentalmente certas estruturas tradicionais na vida política, social e econômica da
AL, “as classes afetadas por essas medidas ofereceram e continuarão a oferecer forte
resistência, primeiro às reformas em si e depois — por razões óbvias — à Aliança para o
Progresso” (CAMARGO, 1963, p. 34, tradução nossa98). Além disso, o ex-presidente da
Colômbia chamou atenção para mais um obstáculo imposto pela AL à ALPRO: a falta de
treinamento técnico para a preparação e realização dos estágios iniciais dos projetos
pontuados pela Carta; fossem eles de legislação, engenharia ou melhoria social (CAMARGO,
1963, p. 65). Por vezes, a culpa do atraso em dar continuidade à iniciativa recaiu inteiramente
sobre o maquinário burocrático estadunidense, embora não fosse sempre real.
A ALPRO foi, em grande medida, baseada em iniciativas delineadas pela a AL. Além
da OPA e da Lei de Bogotá, é relevante mencionar um memorando de março de 1961, o qual
foi enviado a Kennedy e assinado por Prebisch, no âmbito da CEPAL, por José Mora,
representando a OEA, e por Felipe Herrera, a cargo do BID. O documento continha ideias de
setores empresariais e círculos intelectuais latino-americanos influentes e abordava os
problemas da região e as saídas mais adequadas para eles (AYERBE, 2002, p. 117-118). Na
realidade, o que pareceu ser o entendimento norteador de Kennedy no que diz respeito ao
estabelecimento da ALPRO inspirou-se, notavelmente, no pensamento econômico
desenvolvido pelo economista argentino. Prebisch explorou a premissa de que a mudança
econômica e, em razão, o desenvolvimento econômico da AL, não precediam a mudança
social. Ambos deveriam se desenvolver de forma conjunta.
Porém, a real tomada de decisão no tocante a ALPRO permaneceu nas mãos dos EUA.
O fato de a responsabilidade por definir como a contribuição financeira ia ser disponibilizada
e como, quando e a quem o apoio ia ser distribuído ter se conservado de tal forma gerou uma
série de mal-entendidos, ressentimentos e conflitos. Ainda que as comparações amplamente
difundidas entre a ALPRO e o Plano Marshall sejam completamente incorretas, havia, de fato,
uma esperança na região de que o tão aguardado “Plano Marshall para a AL” havia finalmente
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“But the classes necessarily affected by such measures have offered and will continue to offer strong
resistance, first to the reforms themselves, and afterwards — for obvious reasons — to the Alliance for
Progress”.
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chegado na figura da ALPRO. Esses anseios foram, em contraponto, mais uma vez frustrados.
Dessa forma, tornou-se ainda mais fácil enxergar a iniciativa como uma continuação do
domínio estadunidense na região.
Para mais, ainda sob a sombra da invasão fracassada à Baía dos Porcos e enfrentando
problemas na Indochina, ficou cada vez mais evidente o eixo da política externa do governo
Kennedy que perseguia uma ação preventiva e repressiva dos sintomas da crise. As reais
prioridades passavam pelo apoio a aliados confiáveis, de modo que, no calendário mais
urgente, os problemas estruturais e o financiamento ao desenvolvimento econômico e ao
progresso social encontravam-se subordinados. O desenvolvimento de novos programas de
treinamento das forças armadas no combate às guerras de guerrilha, além do fortalecimento
dos serviços de inteligência, também assumem destaque com Kennedy.
Durante a década de 1960, Kennedy deu, então, continuidade aos investimentos no
treinamento das forças de segurança latino-americanas associado aos programas de
contra-insurgência anteriormente estabelecidos, sobretudo em Eisenhower. Ao mesmo tempo,
a gestão Kennedy inseriu, também, novas tendências significativas. De acordo com Pereira
(2005, p. 149-153), o presidente estadunidense rompeu ainda mais com a noção de que as
forças armadas da AL teriam a responsabilidade de defender seus respectivos Estados
somente de um ataque externo. Ao invés disso, Kennedy procurou utilizar sua ajuda militar
como um incentivo para convencer e conduzir oficiais militares da AL a se concentrar na
segurança interna e no desenvolvimento nacional. Tal postura demonstra o vínculo existente
entre táticas militares e objetivos de política externa. Se o governo Eisenhower apenas
começou a utilizar expressões como “contra-insurgência” e “segurança interna”, Kennedy
transformou tais palavras nos conceitos-chave de sua política externa para a AL.
Em janeiro de 1962, a administração de Kennedy criou o Special Group on
Counterinsurgency: um grupo especial para tratar, exclusivamente, de questões relacionadas à
contra-insurgência, além de diretamente ligado à Casa Branca. À frente do grupo
encontrava-se o Procurador Geral do EUA e irmão do então presidente: Robert Kennedy. Em
junho do mesmo ano, Kennedy determinou que lideranças civis e militares de sua
administração participassem de um seminário de cinco semanas sobre os “problemas
latino-americanos de desenvolvimento e defesa interna” (Problems of Development and
Internal Defense in Latin America). A administração Kennedy trabalhou, também, para
“aumentar a intimidade” entre os EUA e as forças armadas da AL. Entre 1961 e 1966, uma
média anual de 3.500 militares latino-americanos receberam treinamento em escolas militares
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asseguradas pelos EUA. Por exemplo, a aludida U.S. Army Caribbean School in the Canal
Zone, ou Escola das Américas.
Na década de 1960, o país também incluiu em seus anseios as forças policiais
latino-americanas. Criou-se o Office of Public Safety: uma agência de segurança pública
voltada para a assistência do treinamento policial. O mencionado Special Group on
Counterinsurgency tornou-se o responsável por supervisionar o Office. O último, ainda,
beneficiava-se de uma linha especial de crédito (PEREIRA, 2005, p. 166-169). Nesse
momento, os limites entre a defesa contra ameaças externas e a segurança pública de um país
encontram-se, formalmente, borrados. Por último, como ressalta Pereira (2005, p. 169-170), é
interessante notar que, nesse cenário, enquanto havia uma luta no Congresso para obter verbas
para ALPRO, o mesmo não se traduzia, ao menos não na mesma medida, para os programas
dos EUA relativos à defesa e à segurança para e dos países latino-americanos.
Sendo assim, é possível perceber que, como explicita Pereira (2005, p. 185), a
presidência de Kennedy fabricou e divulgou uma construção imagético-discursiva, a qual
alimentou o ideário cultural estadunidense, de que os ideais e valores ALPRO prevaleciam em
sua política externa. Kennedy abraçou a narrativa, inclusive defendendo-a perante o
Congresso estadunidense, de que a ALPRO era tão importante quanto qualquer gasto militar
que os EUA pudessem fazer no exterior, afirmando que, em países subdesenvolvidos, o
Comunismo era combatido através da construção de estradas e escolas, por meio da junção
entre desenvolvimento econômico e progresso social. E, a partir disso, vender o “American
way of life” para as nações latino-americanas. Entretanto, ao mesmo tempo, mostrou-se
notório que a administração Kennedy também acreditava que a segurança consistente e
duradoura diante do “perigo vermelho” na AL não poderia ser alcançada somente através de
reformas sociais e instituições democráticas.
É comum encontrar na literatura sobre o tema que esta dualidade do governo Kennedy
configurou-se como uma espécie de transição: com o agravamento de determinados conflitos,
em um contexto de bipolaridade, o eixo da ação estadunidense no sistema internacional foi se
deslocando para uma resposta mais militarizada e intervencionista. No entanto, é importante
se perguntar até que ponto o “braço em prol do progresso” da política externa dos EUA para a
AL atuou, na realidade, muito mais como uma cortina de fumaça. Como mencionam Freixo,
Munteal e Ventapane (2006, p. 2), a intitulada “Doutrina da Contra-insurgência” de Kennedy
foi desenvolvida em concomitância com ALPRO, caso a mesma viesse a falhar. De maneira
resumida, frente ao recente sucesso da Revolução Cubana, caso os EUA continuassem
apresentando medidas em relação à AL apenas focada no intervencionismo, renunciando a
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ALPRO, isso representaria, simplesmente, uma má leitura do cenário internacional em vigor
e, por extensão, o estabelecimento de diretrizes equivocadas de política externa.
Na verdade, tal cenário não pode ser interpretado exatamente como uma surpresa. Não
só em razão da história das relações entre o país e a região latino-americana, mas porque,
ainda em 1960, um dos ideólogos da política externa de Kennedy para a AL falou que os
EUA deveriam, sim, assumir um “protagonismo espiritual e intelectual” face à região. Porém,
ao mesmo tempo, não abandonando a intervenção como um método. Pelo contrário, eu seu
artigo na FA, Berle Jr. (1960) condenou a ausência da mesma em Eisenhower no que diz
respeito ao tratamento conferido pelos EUA a Batista, em Cuba. A invasão da Baía dos
Porcos, ainda que fracassada, deixou claro as respostas que devem ser esperadas em caso do
não-alinhamento com os EUA. Os resultados observáveis da ALPRO, em contraponto, foram
consideravelmente difusos. Com o assassinato de Kennedy e o início do mandato presidencial
de Johnson, a iniciativa perdeu ainda mais força. Já os resultados da doutrina do governo
voltada para a contra-insurgência, estes foram mais notáveis. Muito além da Baía dos Porcos
e da Crise dos Mísseis, inclusive.
Os EUA, em alguns casos mais em outros menos diretamente, contribuíram
substancialmente para expandir o papel das forças armadas na AL. Grupos militares
latino-americanos começaram a desenvolver suas próprias doutrinas contra-revolucionárias na
década de 196099, obtendo apoio e direcionamento estadunidenses. Embora o país tenha,
historicamente e sobretudo na GF, portado-se como o baluarte da democracia para o “Mundo
Livre”, os programas de treinamento militar conduzidos pelo EUA na AL, sob a figura do
então secretário de Defesa Robert McNamara, não conferiram tanta atenção ao ensino dos
valores da Democracia. Combinando-se à história e às condições internas das repúblicas
latino-americanas, as forças armadas começaram a assumir o poder, muitas vezes via golpe de
Estado, e, ainda que por vezes com forte apoio civil — principalmente dos setores dominantes
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Nesse cenário, um dos casos mais emblemáticos foi o brasileiro. Através da Escola Superior de Guerra (ESG),
as forças armadas rapidamente se mobilizaram para discutir aspectos como a contra-insurgência e para ocupar
um papel político mais ativo na sociedade. Notável foi, ainda, a participação da CIA, trabalhando com as forças
de segurança, políticos e a classe empresarial brasileira, para derrubar João Goulart em 1964: golpe de Estado
que instaurou a Ditadura Militar no Brasil. Goulart havia chegado à presidência após a renúncia de Jânio
Quadros. Assumindo uma postura solidária com as lutas anticolonialistas na África, defendendo os princípios da
autodeterminação e da não-intervenção em relação à Cuba, estabelecendo relações com os países socialistas e se
posicionando a favor do ingresso da China na ONU, as pressões internas numa tentativa de associar o governo a
posições pró-comunistas aumentaram. No final de 1963, os EUA bloquearam créditos externos que seriam
destinados a financiar o balanço de pagamentos do Brasil, o qual experimentava uma crise econômica naquele
momento. Em contraponto, os EUA autorizaram a embaixada a assinar acordos separados com governadores e
prefeitos. Isso significou, na prática, o financiamento de adversários políticos do presidente. O que se somou à
retirada do apoio por parte dos setores empresariais brasileiros ao plano de recuperação econômica formulado
pela gestão de Goulart: o Plano Trienal (AYERBE, 2002, p. 140-142).
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das sociedades latino-americanas —, estabeleceram governos ditatoriais em seus respectivos
Estados. Agora, mais do que nunca, consolidou-se na política externa do país a concepção de
que a segurança dos EUA passava não só pela defesa hemisférica e pelo desenvolvimento
econômico e progresso social das nações ao sul do Rio Grande, mas, também, pela segurança
interna das mesmas. Essa tendência fortaleceu-se ainda mais com a chegada de Johnson à
presidência, após o trágico assassinato do presidente Kennedy.
Assim, sob a liderança do novo secretário adjunto de Estado para Assuntos
Interamericanos e coordenador da ALPRO, Thomas Mann, formula-se, em 1966, o programa
que veio a pautar a política externa estadunidense para AL nos próximos anos: a Doutrina
Mann. De maneira geral, a mesma buscou garantir que as tentativas em direção à democracia
e ao desenvolvimento e progresso social da AL não atrapalhassem as prioridades de segurança
dos EUA. Nesse prisma, Mann recomendou a adoção de uma postura mais neutra em relação
a se os governos latino-americanos detinham caráter autoritário ou democrático. Na prática,
ditaduras militares na AL foram amplamente toleradas pelos EUA contanto que seguissem
uma linha anti-comunista sólida. Em Johnson, a tradicional política externa estadunidense
para AL frente à GF foi reafirmada, ao passo que o governo anterior havia tentado suavizá-la,
ainda que de modo simbólico. Segundo McCormick (1995, p. 146-147), o intervencionismo
de Johnson na AL atingiu o ápice em abril de 1965, quando os EUA invadiram a República
Dominicana, com o objetivo de neutralizar um movimento revolucionário que visava devolver
o poder do país ao ex-presidente Juan Bosch100.
Outro braço importante da Doutrina Mann, algo que, de certa forma, também afastou a
nova administração dos princípios da ALPRO e a aproximou mais dos governos de Truman e
Eisenhower, foi a promoção dos interesses econômicos das empresas e companhias privadas
estadunidenses. Criou-se o Conselho para a América Latina (CLA)101 em 1965, a partir da
iniciativa do referido vice-presidente do CFR (1950-1970), David Rockefeller. A vinculação
entre os mais altos executivos das empresas dos EUA com os setores-chave do governo
estadunidense que ocorreu no âmbito do CLA tornou-o cada vez mais importante como
instrumento de articulação de interesses entre o setor empresarial privado dos EUA, a política
externa do país e os seus aliados na região latino-americana (AYERBE, 2002, p. 124-125).
Inclusive, o próprio David Rockefeller publicou um artigo na FA sobre o tema.
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Para mais informações ver: AYERBE, Luis Fernando. O período Kennedy-Johnson: entre o reformismo e a
segurança hemisférica. In: AYERBE, Luis Fernando. Estados Unidos e América Latina: A Construção da
Hegemonia. São Paulo: Editora UNESP, 2002. p. 144-148.
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Em 1970, o CLA tornou-se o Council of the Americas (COA), um dos principais instrumentos
não-governamentais do período na criação da política externa dos EUA para a AL (AYERBE, 2002, p. 125-126).
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Em “What Private Enterprise Means to Latin America”, Rockefeller (1966, p. 404)
afirma que o sucesso ou fracasso final da ALPRO seria determinado principalmente pelas
atitudes e ações da comunidade empresarial estadunidense nas repúblicas latino-americanas.
No entanto, Rockefeller identifica um obstáculo para a participação efetiva do setor
empresarial no desenvolvimento da AL: um mal-entendido profundamente enraizado acerca
do propósito, da prática e do potencial do investimento empresarial na região. Em alguns
casos, na opinião de Rockefeller, esse mal-entendido consolidou-se na região por ignorância,
mas, sobretudo, devido à propaganda comunista que buscava “minar as sociedades livres e
democráticas e a confiança na livre iniciativa como o sistema econômico que melhor pode
promover o bem-estar público” (1966, p. 403, tradução nossa102). Além disso, esse
mal-entendido persistente levou muitos Estados latino-americanos a leis e regulamentos hostis
aos negócios e a formas extremas de nacionalismo. Ambos criaram um clima
consideravelmente desfavorável para o investimento estrangeiro (ROCKEFELLER, 1966, p.
404). Por fim, Rockefeller conclui seu artigo pontuando que, para cumprir seus objetivos no
que se refere ao desenvolvimento econômico, a AL não precisava se transformar em “um
continente violentamente radical ou comunista” (1966, p. 416, tradução nossa103).
Sendo assim, a partir de 1967, a ALPRO vai passando de um programa robusto para o
desenvolvimento econômico e progresso social da AL para um simples incentivo às
exportações advindas dos EUA (MCCORMICK, 1995, p. 146). Isso exigiu que os fundos
estadunidenses conferidos através da ALPRO aos países latino-americanos fossem gastos
somente com produtos do país, em oposição a alternativas de preços mais baixos. Nesse
prisma, Taffet (2007, p. 42) menciona as adições feitas pelo Congresso dos EUA à Lei de
Assistência Externa de 1962. Todas as compras que fossem feitas por países
latino-americanos utilizando dinheiro fornecido pelos EUA passaram a ter que advir somente
de empresas do país. Além disso, pelo menos 50% das aquisições adquiridas com essa mesma
ajuda econômica passaram a precisar ser transportadas apenas em navios mercantes
registrados nos EUA.
No que se refere a esta aliança entre o auxílio econômico (garantido, principalmente,
por companhias privadas e organizações internacionais como o FMI) e a militarização da
segurança interna dos países latino-americanos que marcou a política externa dos EUA para a
região nos anos Johnson, sob o símbolo da Doutrina Mann, convém mencionar a presença
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“[...] to undermine free and democratic societies and confidence in free enterprise as the economic system
that can best advance the public welfare”.
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“[...] a violently radical or Communist continent”.
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estadunidense na AL ao longo da GF na Bolívia. Presença essa que, na realidade, remonta ao
governo Eisenhower. Planos de estabilização econômica, em especial o Plano Triangular,
combinados com programas de treinamento militar oferecidos pelo Pentágono a oficiais
bolivianos no Canal de Panamá pavimentaram o caminho para o golpe liderado pelo general e
vice-presidente René Barrientos Ortuño, em 1964, o qual destituiu a liderança do Movimento
Nacionalista Revolucionário (MNR) e instaurou a Ditadura Militar na Bolívia104.
Nesse sentido, em especial no tocante à administração Johnson, conferir um peso
maior às interpretações do Pentágono e da CIA sobre quem eram os verdadeiros amigos e
inimigos dos EUA, e, consequentemente, adotando o que Smith (1994) nomeou “negligência
estratégica” para com as Ditaduras Militares que tomaram palco na AL, representou uma
posição confortável a ser assumida pelos EUA. Preocupado com o Sudeste Asiático e
envolvendo-se cada vez mais no conflito do Vietnã, apoiar regimes que poderiam garantir
com mais segurança uma alternativa ao Comunismo na região, ainda que representassem uma
total negação dos preceitos democráticos, fazendo ampla utilização da violência e do terror,
pareceu uma melhor opção aos olhos estadunidenses. Como demonstra Ayerbe (2002, p.
125-126) a opção da política externa estadunidense para AL pela segurança política da região
fortaleceu saídas não institucionais, mesmo que tais medidas entrassem em completa
contradição com a bandeira de baluarte da Democracia no “Mundo Livre” que os EUA
carregaram ao longo de todo o embate bipolar.
Endossando o pensamento de Johnson, no artigo da FA “Revolution in Latin
America”, George Lodge105 (1966) afirma que os EUA foram construídos por homens que
vieram da Europa visando escapar da rigidez de dogmas e ideologias e formar uma nova
sociedade. Dessa forma, o desenvolvimento do país poderia ser interpretado como uma
revolução contínua no contexto da civilização ocidental. Porém, o caráter revolucionário
encontrado nos EUA era diferente do que, naquele período, poderia ser observado na AL.
Isso, porque, para Lodge (1966, p. 187, tradução nossa106), a revolução-fundadora do poderio
104
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estadunidense foi agraciada com uma característica única: “sua dependência filosófica do
pragmatismo e sua vigorosa rejeição da hipocrisia, dos dogmas e do que é comumente
chamado de ideologia”. Ao contrário, o impulso revolucionário encontrado na AL fazia com
que o caos e a violência fossem predominantes em alguns países da região e iminentes em
outros (LODGE, 1966, p. 173). Para Lodge (1966, p. 196), portanto, os EUA precisavam
melhor compreender a natureza da revolução nas repúblicas ao sul do Rio Grande, de modo a
garantir seus interesses vitais na região, que, naquele momento, encontravam-se em perigo.
Como explica Santos (2009, p. 7), não há epistemologias neutras, livres de ideologias.
E as que reclamam sê-lo são as menos neutras. Na realidade, o trabalho de Lodge (1966)
permite compreender precisamente a presença articulada da colonialidade nas esferas do
poder, saber e ser. Combinando os três substratos ideológicos expostos no primeiro capítulo
desta dissertação, Lodge (1966) interpretou o desenvolvimento dos EUA “como uma
revolução contínua no contexto da civilização ocidental”. Isto é, através do progresso, a
contínua expansão da fronteira é garantida e, através dela, a constante revitalização do poder
estadunidense é promovida. Adiante, ao afirmar que essa revolução-fundadora que originou
os EUA teve como principal característica sua “dependência filosófica do pragmatismo” e sua
“vigorosa rejeição” a ideologias, Lodge (1966) permite que os valores, ideais e práticas da
cultura estadunidense transformem-se em uma estrutura neutra e não-situada. Tornando,
assim, a explicação para o sucesso dos EUA naturalmente superior e uma receita de possível
aplicação em outros espaços, pressupondo os mesmos como eternas tábulas rasas, tal qual
define a teoria da modernização. A articulação entre colonialidade do poder e colonialidade
do saber permite, dessa forma, a observação da colonialidade do ser nessas relações. O aferido
nas repúblicas ao sul do Rio Grande como algo completamente diferente do que é
experimentado pelo país norte-americano, em ordem de continuarem a ser eles mesmos
modernos, tal qual seus pressupostos, os EUA contribuem para a produção e reprodução das
concepções e estratégias que mantém populações inteiras como seres subalternizados.
Por sua vez, Covey Oliver107 (1969) apresenta uma possível explicação para o caos e a
violência enxergados por Lodge (1969) na AL e que, ao mesmo tempo, justificou a política
externa do país para a região no mandato de Johnson. Em seu artigo “Foreign and Human
Relations with Latin America” para a FA, Oliver (1969, p. 521-522) aponta que os problemas
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enfrentados pelos países latino-americanos acerca de seu desenvolvimento são bastante
difíceis para os EUA entenderem, já que tal tarefa demandaria que o país compreendesse
aspectos sociais e psicológicos da região. Isto é, frequentemente a AL, em oposição a uma
postura lógica e racional estadunidense, apresenta um comportamento bastante emocional, o
que os tornam frustrados, invejosos e envergonhados para com aos EUA. Nesse sentido,
Oliver (1969, p. 525) conclui que a comunicação entre os EUA e a AL não era saudável. Nas
palavras do autor: “Nós, nos Estados Unidos, não temos, é claro, nenhuma ideologia geral,
exceto uma de dignidade humana efetiva” (OLIVER, 1969, p. 527, tradução nossa108). Em
oposição, a AL costumava preferir soluções ideológicas que, embora pudessem facilitar a
comunicação, com frequência, ofereciam obstáculos para o desenvolvimento.
Novamente, a ideologia supostamente neutra característica do território estadunidense.
E, tal qual explica Feres Jr. (2005), ao definir a população latino-americana como “frustrada,
invejosa

e envergonhada”, resgata

características vinculadas

a temperamentos e

comportamentos e, com isso, contribui para a generalização, estereotipação e preconceito
contra populações inteiras. Por último, através dos binarismos “lógico e racional” (“Eu”)
versus “ideológico e emocional” (“Outro”) evidencia-se o instrumento de subalternização
ontológica denunciado pelo conceito de colonialidade do ser: “Outros não pensam, logo não
são”. E, por isso, a ausência de uma racionalidade na AL.
Por fim, em seu artigo para a FA, “Aid to Latin America: Funding Radical Change”,
Lodge (1969), frente tanto à eleição do novo presidente quanto à iminência das mudanças que
o sistema internacional, sobretudo economicamente, viria a experimentar na década de 1970,
refletiu sobre as perspectivas futuras no tocante às relações EUA-AL, principalmente tendo
em vista a política de Washington para região. Em suas palavras:
Nós estamos enfrentando na América Latina o que é em essência uma crise
ideológica — uma questão de propósito. A tentação é recuar, trinchar novamente e
olhar para dentro. Isso é uma impossibilidade: nossa riqueza é muito grande para
não ser compartilhada, nossa empresa muito bem-sucedida e muito útil para não se
expandir, nossos interesses — e a paz do mundo — muito vulneráveis para não
proteger (LODGE, 1969, p. 735, tradução nossa109).

No tocante à região, a questão central para Lodge (1969, p. 735) era que, na sua visão,
a AL necessitava de uma mudança radical na estrutura dos seus sistemas político, econômico
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e social. Importante, ainda, era qual papel os EUA deveriam assumir neste cenário e, em
especial, como o país responderia a este período de transformação. Por causa da emergência
político-ideológica associada à ascensão do Comunismo no cenário internacional, os EUA
puderam “evitar enfrentar a dura realidade de que em grande parte da América Latina a
democracia é um eufemismo” (LODGE, 1969, p. 738, tradução nossa110). E que, assim
permaneceria, até o advento de uma organização política robusta, a qual é necessária para a
consolidação do Estado democrático. Em vias da dinâmica entre Estados superar a
configuração Leste-Oeste no globo, segundo Lodge (1969, p. 739), o poderio estadunidense
deveria, agora, enfrentar a questão de que posição o país haveria de adotar em relação à
mudança radical a ocorrer ao sul do Rio Grande.
A colonialidade do ser explica que a ideia de um “Eu” que conquista forneceu o
fundamento prático para a articulação de um “Eu” que pensa. Dessa forma, através de
substratos ideológicos que contribuíram para a formulação de suas políticas, bem como de
uma estrutura específica de produção de conhecimento, a qual forneceu embasamento e
justificativa para as mesmas, os EUA posicionaram-se como este centro da Modernidade no
sistema internacional no século XX. Nesse sentido, era não só a missão do país tutelar moral e
economicamente as nações latino-americanas no curso de sua mudança político-cultural,
como a mesma deveria ser feita nos moldes estadunidenses. Isto é, a partir da contínua
expansão da riqueza, empresa e interesses (fronteira) dos EUA. Tal movimento progressivo
garantiria, segundo Lodge (1969, p. 735), “a paz do mundo”. Naquele período, tão vulnerável.
3.4 ANOS 1969-1981: RICHARD NIXON, GERALD FORD E JIMMY CARTER
Nas primeiras décadas do pós-Segunda Guerra, o capitalismo experimentou uma fase
de prosperidade. A sua capacidade de manter o ritmo de crescimento em um marco de
estabilidade em importantes setores econômicos por tantos anos levou a uma onda crescente
de otimismo. Em 1971, porém, pela primeira vez desde 1935, os EUA apresentaram um
déficit na balança comercial, o desemprego aumentou, o produto industrial bruto caiu e houve
um aumento na inflação. Como salienta Ayerbe (2002, p. 149-150), o novo panorama afetou
as expectativas otimistas em relação ao modelo de acumulação até então empregado. Para
McCormick (1995, p. 155), no fim dos anos 1960 e no início dos anos 1970, havia evidências
claras de declínio nos EUA, levantando questões sobre a atuação do país no papel de policial
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do mundo. A era da hegemonia estadunidense, a qual já vinha durando cerca de um quarto de
século, parecia estar perdendo força. Nesse período, os EUA viram-se perdendo um pouco da
legitimidade, do domínio econômico e da exclusividade, qualidades necessárias para
prolongar as suas liderança e centralidade no sistema internacional.
A crescente diminuição da rentabilidade e a saturação do consumo interno
estimularam a competição entre as economias capitalistas mais avançadas pela conquista de
novos mercados. Assim, as exportações e os investimentos diretos no exterior através de
empresas multinacionais cresceram substancialmente, aumentando, também de maneira
significativa, a saída de dólares dos EUA. Por exemplo, em 1968, o volume de dólares no
exterior já superava as reservas em ouro. Em 1969, quando Nixon assumiu a presidência dos
EUA, o objetivo central era, então, recuperar a competitividade da economia nacional,
visando enfrentar a concorrência apresentada pela Europa Ocidental e pelo Japão. Nesse
prisma, para favorecer as exportações, Nixon forçou a desvalorização do dólar e, em 1971,
decretou o fim da conversibilidade dólar-ouro acordada em Bretton Woods — o que ficou
conhecido como “Choque Nixon” ou “Nixon Shock” —, tornando a sua moeda fiduciária e
impondo uma sobretaxa de 10% sobre as importações. Em 1973, o dólar foi novamente
desvalorizado, o que provocou o aumento das exportações de produtos manufaturados e
agrícolas dos EUA (AYERBE, 2002, p. 152-154).
A economia mundial apresentou um bom desempenho em 1973, todavia, em outubro
do mesmo ano, a Guerra do Yom Kippur deflagrou o primeiro choque do petróleo,
repercutindo negativamente nas contas comerciais dos países importadores. Assim, (1) o
declínio comercial dos EUA, (2) a ascensão econômica da Europa Ocidental e do Japão, (3) o
colapso do sistema monetário mundial até então vigente, (4) o primeiro choque do petróleo,
(5) a recessão da demanda interna nos países capitalistas avançados e (6) o excesso de
liquidez no mercado internacional desenharam o quadro crítico no qual a economia mundial
capitalista encontrava-se na década de 1970. Nesse prisma, uma das principais estratégias de
gestão da crise foi a expansão do crédito privado internacional e o crescimento da dívida
global no que diz respeito às nações do Sul Global (AYERBE, 2002, p. 155).
Assim, como descreve McCormick (1995, p. 169), o que começou com a crise
monetária de 1971, e culminou na crise econômica internacional de 1974, ajudou a produzir
uma nova abordagem de política externa para o conflito bipolar: a détente. Um “relaxamento
das tensões” para mencionar uma tradução da palavra francesa. Claro que não foram só
fatores econômicos que influenciaram o desdobramento da détente. McCormick (1995), por
sua vez, ressalta três principais fora deste âmbito.
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O primeiro deles refere-se à paridade atingida pela URSS em relação ao poder nuclear
e estratégico estadunidense. Em 1972, a escolha em direção à dissuasão mútua resultou no
acordo SALT I (Conversações sobre Limites para Armas Estratégicas). Embora não tenha
representado uma verdadeira redução na escalada da corrida armamentista entre os EUA e a
URSS, o acordo ao menos evidenciou o reconhecimento de ambos os países pela paridade
militar. Para mais, a formal codificação desse equilíbrio apresentou um bônus para a
economia estadunidense em recuperação, pois permitiu que Nixon reduzisse o orçamento
destinado às forças armadas estadunidenses de 3,5 milhões em 1968 para 2,3 milhões em
1973, encerrando, também, o recrutamento no ano último (MCCORMICK, 1995, p. 169-170).
Segundamente, McCormick (1995, p. 171) ressalta o aprofundamento da divisão
sino-soviética e a crescente proeminência econômica alcançada pela China. A cisão entre a
URSS e a República Popular da China promoveu o que veio a se chamar “diplomacia
triangular”: a gestão calculada da política de relações mútuas entre os EUA, o poder soviético
e a China comunista. A tal “gestão calculada” iniciou-se em 1969, ao longo do primeiro ano
da administração Nixon. Três anos depois, em fevereiro de 1972, Nixon viajou para Pequim.
No final da década de 1970, há a normalização total das relações entre China e EUA.
Por fim, mais um importante fator que levou os EUA e a URSS à détente foram as
crescentes iniciativas independentes na Europa Oriental. Isto é, os países da COMECON
(Conselho para Assistência Econômica Mútua) passaram a assumir acordos regionais e
transnacionais, buscando interdependência econômica, interações multilaterais e segurança
recíproca (MCCORMICK, 1995, p. 173).
No tocante, em específico, às nações do Sul Global, a iminente derrota estadunidense
na Guerra do Vietnã influenciou bastante as diretrizes de política externa adotada pelos EUA
para a AL, sob o guarda-chuva orientador da deténte. Segundo McCormick (1995, p. 155), o
fracasso político, tanto internamente quanto perante à comunidade internacional, causado pelo
desempenho dos EUA no Vietnã, levou a uma estratégia geral de limitar a intervenção direta
do país na periferia mundial. Optou-se por trabalhar com poderes regionais substitutos na
Ásia, África, Oriente Médio e AL. Ayerbe (2002, p. 158-159), por sua vez, chamou essa
prática de “responsabilidade compartilhada”: os aliados dos EUA no conflito bipolar passam a
ser considerados, também, sócios na manutenção da ordem mundial.
De acordo com Ayerbe (2002, p. 158-160), o principal responsável pela formulação
dessa nova postura foi o então secretário de Estado e membro do CFR: Kissinger. Consciente
dos limites enfrentados pelo poderio estadunidense e, por extensão, a incapacidade do país em
apresentar respostas simultâneas para o conjunto de desafios existentes, Kissinger considerou
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necessário desenvolver uma política pragmática e com definição clara de prioridades. Para
Kissinger, a existência de vários centros de decisão expressava a transição de um sistema
bipolar, em vigor desde o fim da Segunda Guerra, para um sistema multipolar, no qual cinco
pólos adquirir-iam papel de destaque: EUA, URSS, China, Japão e Europa Ocidental. A
permanente busca pelo equilíbrio de forças, a partir de uma postura pragmática na política de
alianças, foi a marca distintiva dos mandatos presidenciais deste período. Tal postura pôde ser
observada nos eventos aqui destacados: a aproximação com a China, o início dos acordos
SALT e o trabalho conjunto com poderes regionais aliados na periferia internacional.
No entanto, apesar da consolidação de uma política em favor da détente entre os EUA
e a URSS, além da determinação de Kissinger por uma “responsabilidade compartilhada” na
GF, é interessante se perguntar até que ponto tais iniciativas, de fato, converteram-se em uma
resposta menos militarizada e intervencionista no Sul Global. Neste sentido, o cenário que o
Chile enfrentou entre 1970 e 1973 é emblemático111.
De acordo com McCormick (1995, p. 185) — através de projetos desenvolvidos,
sobretudo sob o direcionamento de Kissinger112, como “Comitê 40” e o “Projeto Fubelt” —,
os EUA utilizaram uma estratégia combinada chamada interno/externo. Isto é, enquanto os
EUA minavam o governo de Salvador Allende internamente, apoiando forças opositoras no
Chile, no cenário internacional, os EUA tentaram isolar o país latino-americano do apoio
econômico e diplomático externo. Sindicalistas conservadores (muitos ligados ao American
Institute for Free Labor Development em Front Royal, Virginia), oficiais do exército do Chile
(muitos treinados em Fort Benning ou na Zona do Canal do Panamá) e políticos opositores a
Allende receberam dinheiro da CIA. Através, inclusive, de transferências associadas a
depósitos na empresa de telefonia ITT e no jornal conservador El Mercurio. Para além disso,
as políticas econômicas austeras do governo de Augusto Pinochet, em uma das ditaduras
militares mais violentas da AL, foram amplamente formuladas a partir de conselhos que
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da Hegemonia. São Paulo: Editora UNESP, 2002. p. 177-190.
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Maxwell. Em maio de 2004, Maxwell deixou o think tank em um episódio polêmico. Segundo Teixeira (2015, p.
127-129), as circunstâncias que levaram à sua saída tiveram início com a publicação do livro “The Pinochet
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advieram dos chamados “Chicago Boys”: discípulos chilenos do economista Milton Friedman
da Universidade de Chicago, nos EUA.
O golpe no Chile, em conjunto com a Guerra do Yom Kippur, modificaram e
limitaram drasticamente o significado da détente. De acordo com Ayerbe (2002, p. 185), em
1973, os EUA negaram sua participação no golpe de Estado que depôs Allende, alegando que
as ações do país em relação à Unidade Popular limitaram-se a campanhas de isolamento
político-internacional e bloqueio ao acesso de financiamentos. O golpe havia sido um acidente
de percurso. Porém, em 1976, o Senado estadunidense publicou um relatório sobre as
atividades dos EUA no Chile entre 1963 e 1973. Acerca do mesmo, Abraham Lowenthal113,
diretor de estudos no CFR, escreveu na FA o artigo “Two Hundred Years of American Foreign
Policy: The United States and Latin America: Ending the Hegemonic Presumption” (1976).
Em uma espécie de mea-culpa, Lowenthal (1976, p. 199) afirmou que o referido
relatório não só documentava as atividades estadunidenses em território chileno, como
ilustrou a presunção hegemônica sobre a qual os EUA há muito baseavam sua política em
relação à AL. Para o autor, contudo, os dias deste controle incontestável estadunidense no
continente americano estavam contados. Consequentemente, as relações do país com a região
precisavam ser transformadas, carecendo de uma nova abordagem. Nesse âmbito, Lowenthal
(1976, p. 209) faz um apelo direto a Kissinger, aconselhando-o, como secretário de Estado, a
abandonar conceitos como “relação especial” e “comunidade hemisférica” na formulação da
política externa estadunidense para a AL. Isso, porque, embora as duas décadas após a
Segunda Guerra tenham marcado o apogeu do poder dos EUA no continente, com a
consolidação de um sistema interamericano que institucionalizou a supremacia estadunidense,
tal cenário encontrava-se em mutação (LOWENTHAL, 1976, p. 213).
Nesse sentido, Lowenthal (1976, p. 208) nomeia uma série de organizações puramente
latino-americanas, como a Comunidade Andina (1969) e o Sistema Econômico
Latino-Americano (SELA) (1975), o qual substituiu a Comissão Econômica de Coordenação
Latino-Americana (CECLA) de 1964. Além disso, menciona as seguintes iniciativas
independentes conduzidas pelas repúblicas ao sul do Rio Grande durante a GF: o papel da
Venezuela como membro-fundador da OPEP, a intervenção de Cuba na Angola e na Etiópia
113
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ao lado do poderio soviético e a participação da AL nas Conferências dos Países
Não-Alinhados. Frente a isso, Lowenthal (1976, p. 208) constata que todos ilustravam a nova
capacidade das nações latino-americanas de desempenhar papéis importantes no cenário
global, independentemente do roteiro de Washington e exercendo pressão sobre o país. A
OEA, em oposição, há muito estaria sendo oprimida pela liderança estadunidense
(LOWENTHAL, 1976, p. 209). Neste período, a AL conduziu, multilateral ou bilateralmente,
uma série de iniciativas independentes ou contrárias à narrativa adotada por Washington114.
Ainda assim, Lowenthal (1976, p. 201) afirmou que aquele não era o momento nem o
lugar para julgar os episódios estadunidenses na GF. Isso, porque todos eram justificáveis por
representarem ameaças à segurança nacional do país. Para mais, eram compreensíveis visto o
contexto de uma disputa mundial e total com a URSS no qual estavam inseridos. Por isso, na
visão de Lowenthal (1976, p. 201), os EUA não haviam intervindo na AL para benefício
próprio ou exploração econômica, mas por razões defensivas. Especialmente no que diz
respeito ao Chile, já que a situação no país representava “circunstâncias muito especiais”:
nenhum outro movimento revolucionário socialista havia chegado perto do triunfo na
América do Sul, muito menos por via eleitoral (LOWENTHAL, 1976, p. 200).
Esforçando-se, então, para amenizar o episódio, Lowenthal (1976, p. 201) expôs que a
situação no Chile não foi excepcional ou sem precedentes, mas sim anacrônica. Na realidade,
o ponto central de seu artigo é justamente este. Na década de 1960, tendo em vista o auge no
qual a GF encontrava-se naquele período, a longa lista de intervenções estadunidenses na AL
fez sentido, chegando a citar, como exemplo, Argentina (1945), Guatemala (1964), Bolívia
(1950-1960s), Cuba (1961), Brasil (1964) e República Dominicana (1965). Todavia, para os
anos 1970, independente da atuação estadunidense no Chile ter sido ou não errônea a nível
moral, tal modus-operandi encontrava-se inadequado devido às mudanças experimentadas nos
níveis sistêmicos global e hemisférico.
Na realidade, este tom mais brando e conciliador marcou, em grande medida, tanto o
discurso oficial da política externa dos EUA para a AL, ao longo da administração de Carter,
quanto as páginas da FA. Isso, porque, para além da crise econômica, os EUA vivenciaram,
ao fim do governo Nixon-Ford, um momento de profundo abalo na confiança da nação em si
mesma como líder moral do “Mundo Livre”. Isto é, a derrota humilhante no Vietnã foi
sucedida pelo vazamento de relatórios da CIA sobre o conflito (Pentagon Papers). Em adição,
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houve os escândalos de corrupção de Watergate que levaram à renúncia de Nixon, bem como
o vergonhoso perdão presidencial concedido por Ford ao ex-presidente quando o primeiro
assumiu o poder nos EUA. No rescaldo dessas frustrações, o diretor da pasta sobre AL do
CSN no governo Carter, Robert Pastor, afirmou:
Na campanha presidencial de 1976, os americanos ansiavam por um renascimento
moral e uma renovação da virtude. Nenhum candidato captou e articulou melhor
essa necessidade do que Jimmy Carter. Os Estados Unidos queriam alguém “de
fora”, alguém que não fosse contaminado pela guerra de Lyndon Johnson, pelo
encobrimento de Richard Nixon ou pelo perdão de Gerald Ford. De todos os
candidatos, Carter foi o mais afastado de Washington. [...] Carter prometeu [...] que
os Estados Unidos mais uma vez brilhariam como um farol para os direitos humanos
e o idealismo. A época era adequada à sua mensagem e, em um ano, Carter passou
da relativa obscuridade política para a Casa Branca. Sua missão era restaurar a fé
nos Estados Unidos em casa e no exterior (2001, p. 39-40, tradução nossa115).

Em um país, no âmbito doméstico, a realidade objetiva do declínio cria a sua própria
agenda de questões. Segundo McCormick (1995, p. 191-195), consolidou-se, em Washington,
uma confusão de julgamentos conflitantes sobre a natureza dos problemas enfrentados pelo
país, suas soluções e as lições que o poderio estadunidense deveria tirar do experimentado nos
últimos anos. Essas correntes advinham de grupos de interesse, de intelectuais e políticos e de
ideologias concorrentes. O então presidente enfrentou uma comunidade política e uma
opinião pública divididas, além de um Congresso conservador.
No que refere à política externa dos EUA para as nações do Sul Global, a mesma foi
pautada pelas percepções já trazidas por Lowenthal (1976) em seu artigo na FA: tal qual a AL,
a periferia internacional estava buscando um mundo cada vez mais interdependente, onde
pudesse atuar de forma ativa e autônoma, além de uma divisão mais justa da produção e suas
recompensas (MCCORMICK, 1995, p. 195).
No tocante à AL, em específico, Pastor (2001, p. 40-41) informa que os direitos
humanos foram um elemento central da política externa de Carter para a região. Sobretudo
devido às violações maciças da pasta pelas ditaduras militares latino-americanas e o
desinteresse das gestões Nixon e Ford para com o assunto116. Frente a tal cenário, e tendo em
115
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“outsider”, someone untainted by Lyndon Johnson's war, Richard Nixon's cover-up, or Gerald Ford's pardon. Of
all the candidates, Carter was the most removed from Washington. [...] Carter promised [...] that the United
States would once again shine as a beacon for human rights and idealism. The times suited his message, and
within a year Carter went from relative political obscurity to the White House. His mission was to restore faith in
the United States at home and abroad”.
116
Nesse âmbito, convém mencionar a situação chilena. Isso, pois Pinochet chegou a perseguir e assassinar
opositores ao seu regime dentro dos EUA. Por exemplo, o ministro de Relações Exteriores de Allende, Orlando
Letelier. Carter foi, de modo geral, ativamente hostil ao governo Pinochet, chegando a organizar reuniões com
líderes da oposição no Chile. Em nenhum momento, contudo, essas atividades colocaram em risco a estabilidade
do regime militar de Pinochet.
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vista o abalo na confiança que os EUA vinham enfrentando, é difícil imaginar que um líder
político recém-empossado adotaria qualquer outra estratégia de política externa que não essa.
Nesse prisma, a Comissão de Relações EUA-AL, presidida por Sol Linowitz, ex-embaixador
dos EUA na OEA, foi a principal iniciativa que influenciou a formulação da política externa
do país para a região. Um grupo privado e bipartidário de vinte líderes proeminentes, a
comissão foi estabelecida em 1974. O órgão foi, ainda, responsável por influenciar o governo
Carter a abandonar a retórica de “relação especial” com a AL e aceitar uma política global
para a periferia mundial que pudesse ser adaptada às características únicas da história do país
com a região. Além de Linowitz, o então secretário de Estado, Cyrus Vance, e o conselheiro
de Segurança Nacional e membro do CFR (1972-1977), Brzezinski, também contribuíram
para a formulação de tal política.
No entanto, a situação na Nicarágua apresentou um dilema à narrativa dos direitos
humanos de Carter117. Esforçando-se para contemplar uma espécie de meio-termo, Carter
desagradou a maior parte da comunidade política estadunidense. Tal qual a postura de
Eisenhower frente à Revolução Cubana pavimentou o caminho para a eleição de Kennedy, o
papel adotado por Carter em relação à Nicarágua influenciou a consagração de Reagan como
o próximo presidente dos EUA.
Somando-se a isso, ainda que a economia estadunidense tenha experimentado um
breve período de recuperação, Carter (1979-1980) enfrentou a continuação da recessão de
Nixon (1974-1975). Isso, porque, em 1979, o dólar sofreu mais uma desvalorização. A
Europa Ocidental e o Japão, com mais reservas em dólar cada vez mais desvalorizado,
pressionaram os EUA para que interviessem no mercado e valorizassem a sua moeda. No
mesmo ano, ocorreu o segundo choque do petróleo. O banco central estadunidense anunciou,
então, o aumento das taxas de juros para as aplicações em ativos dolarizados, buscando evitar
o colapso do sistema monetário internacional. Em 1979, inicia-se, portanto, uma fase
recessiva. O crescimento tanto do Produto Interno Bruto (PIB) mundial quanto do comércio
internacional decaem. Ainda assim, para os países capitalistas mais avançados, a sua política
de endividamento no tocante aos Estados periféricos facilitou a travessia por uma década
conturbada, tornando o ajuste menos doloroso118 (AYERBE, 2004, p. 157-158). Em adição,
117

Para mais informações ver: AYERBE, Luis Fernando. Os anos Reagan e o recrudescimento da guerra fria. In:
AYERBE, Luis Fernando. Estados Unidos e América Latina: A Construção da Hegemonia. São Paulo:
Editora UNESP, 2002. p. 215-224.
118
A valorização do dólar e o aumento das taxas de juros desencadeiam o início da crise da dívida no Sul Global.
O alívio temporário produzido pelo “dinheiro fácil” da década de 1970 transformou-se no pesadelo dos anos
1980. Isso, porque, ainda nos momentos iniciais da crise dos anos 1970, no primeiro choque do petróleo, os
países do Sul Global apareceram como os novos grandes tomadores de empréstimos. Diferentemente dos anos
1950 e 1960, quando dois terços dos empréstimos provinham de organismos oficiais, frente à crise na década de
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segundo McCormick (1995, p. 212), o governo Carter recorreu à “fórmula econômica da GF”
para melhorar a economia do país: aumentou os gastos militares internos para fomentar o
emprego de trabalhadores e capital e intensificou os compromissos militares no exterior para
proteger e expandir a participação estadunidense nas oportunidades econômicas globais.
Assim, como aponta Pastor (2001, p. 57), frente à consolidação do governo da Frente
Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) na Nicarágua e o não reconhecimento do mesmo
pelos EUA, a conivência para com a família aristocrática nicaraguense Somoza antes no
poder e o aumento no orçamento de Defesa do país ao final de seu mandato, para os
conservadores, Carter pareceu se manter comprometido demais com os direitos humanos. Já
na visão dos liberais, o então presidente pareceu ter abandonado os princípios que norteavam
a sua política externa em primeiro lugar. Na realidade, como fica claro no artigo da FA “The
Carter Administration and Latin America: Business as Usual?”, a imagem que pareceu
cristalizar a administração Carter foi, em essência, esta: insuficiência.
No artigo, Richard Fagen119 (1978, p. 699) define o mandato de Carter como um
governo que falhou. Para o autor, Washington tentou garantir uma resposta à situação
nicaraguense que fosse cautelosa e “imparcial”, mas acertou no tímida e tardia (FAGEN,
1978, p. 692). Fagen (1978, p. 698) pontua que, embora o histórico político geral da
administração Carter tenha sido melhor do que o de seus predecessores imediatos no tocante
aos direitos humanos, o mesmo, dificilmente, foi mais inovador ou perspicaz. Uma vez que
Carter introduziu em sua campanha e adotou como bandeira política a pauta dos direitos
humanos, o mesmo não podia alegar estar honestamente interessado em encorajar melhorias
significativas nos indicadores econômicos e sociais sem, ao mesmo tempo, estar disposto a
aceitar e até mesmo apoiar políticas mais radicais, nacionalistas e potencialmente “anti-EUA”
(FAGEN, 1978, p. 669). Nas palavras de Fagen (1978, p. 669, tradução nossa120), a
administração Carter:
É um governo que falhou ou não quer entender que as velhas formas de organização
política e econômica não são capazes de proporcionar condições de vida
minimamente aceitáveis a milhões de pessoas ao sul da fronteira. É um governo que
1970, partindo da ideia de que empresas, diferentemente de países, podiam falir, estabeleceu-se uma aliança
implícita entre governos com dificuldades no balanço de pagamentos e problemas de acesso a programas de
ajuda externa e bancos com excesso de liquidez (AYERBE, 2004, p. 155-156).
119
Richard Fagen (1933-) é professor de Ciência Política na Universidade de Stanford e ex-presidente da
Associação de Estudos Latino-Americanos.
120
“It is an Administration that has failed, or is unwilling, to understand that the old forms of political and
economic organization are unable to deliver minimally acceptable conditions of life to millions of persons south
of the border. It is an Administration that still views popular movements and protests through the lens of the
East-West conflict. It is an Administration that apparently refuses to face up to the fact that what is good for U.S.
business and security interests, as conventionally conceived, may in fact be quite disastrous for human rights”.
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ainda vê os movimentos e protestos populares pelas lentes do conflito Leste-Oeste. É
um governo que aparentemente se recusa a enfrentar o fato de que o que é bom para
os negócios e os interesses de segurança dos EUA, como convencionalmente
concebido, pode na verdade ser bastante desastroso para os direitos humanos.

Em conclusão, o dividido internamente governo Carter121 promoveu vacilações para
frente e para trás em suas respostas. Com a perda de um fantoche de confiança (o
ex-presidente e ditador nicaraguense Anastasio Somoza) e os temores de que a FSLN pudesse
seguir o caminho cubano, as opções em relação à AL mais próximas ao “Big Stick” pareceram
chamar mais a atenção. A percepção de política externa que resumia-se a “ou Somoza ou
outra Cuba” começou a dominar os círculos de Washington, algo que teve como ápice o artigo
para a revista Commentary: Dictatorships & Double Standards (1979). Principal referência na
construção da política externa do próximo presidente, o ensaio foi escrito por Jeane
Kirkpatrick. Além disso, o aumento nas dotações orçamentárias para o militarismo na gestão
Carter, especialmente para pesquisa e desenvolvimento de sistemas de armas de alta
tecnologia, pareceu indicar que os EUA haviam abandonado a paridade e a dissuasão mútua,
inaugurando a intitulada “Guerra Fria aquecida” ou “Terceira Guerra Fria” dos anos Reagan.
A postura de Carter em relação à Nicarágua é comumente tratada como um tipo de
regresso à velha agenda de segurança dos EUA para com a região, devido à retórica de
direitos humanos do presidente. Porém, será que a mesma, em algum momento, deixou de
pautar a política externa do país para a AL? Atentando-se para a relação de Carter com
Somoza, a participação dos EUA no golpe de Estado em El Salvador no ano de 1978 e a
ausência de restrições verdadeiramente robustas aos países latino-americanos nos quais
vigoravam regimes ditatoriais, além da (re)militarização da política estadunidense, há de
considerar se a pauta dos direitos humanos da qual Carter apropriou-se realmente repercutiu
uma mudança real. Ou, tal qual o discurso imagético-discursivo acerca da ALPRO em
Kennedy, simbolizou somente um abrandamento mais do que qualquer coisa.

121

Houve um grau de tensão considerável entre a comunidade empresarial estadunidense e a administração de
Carter no tocante aos possíveis rompimentos de relações com os regimes ditatoriais latino-americanos. Segundo
Fagen (1978, p. 659), uma fonte do Departamento de Estado teria dito “Você não tem ideia da pressão”. Por
exemplo, após o general Jorge Videla, então presidente da Argentina, ter ameaçado comprar geradores de turbina
de fornecedores não-estadunidenses, utilizados créditos fornecidos pela Europa Ocidental ou pelo Japão, um
crédito de 270 milhões de dólares do Banco de Exportação e Importação para tal compra — o qual havia sido
retido por Carter frente ao número maciço de desaparecimentos que foram levados a cabo pela Ditadura Militar
argentina — foram liberados. Enquanto isso, não houve melhora palpável na situação dos direitos humanos no
país latino-americano. Com isso, Carter deparou-se com uma situação embaraçosa.
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3.5 ANOS 1981-1989: RONALD REAGAN
Ao se candidatar à presidência, Reagan aproveitou os sentimentos de frustração e
impaciência que pairavam sobre o cenário político estadunidense ao final da administração
Carter. Segundo Pastor (2001, p. 67), a campanha de Reagan foi uma declaração retumbante
de que os EUA poderiam, mais uma vez, assumir o controle do seu destino e do globo. E a
população do país estava pronta para esta mensagem. Reagan ofereceu uma visão de mundo
que, dificilmente, apresentava alguma complexidade. A principal mensagem de sua
plataforma e de sua campanha foi que o poder soviético-cubano estava avançando no sistema
internacional e os EUA precisavam detê-lo e revertê-lo. De acordo com Pastor:
Dois analistas de opinião pública descreveram a nação como se sentindo “intimidada
pela OPEP, humilhada pelo aiatolá Ruhollah Khomeini, enganada por Castro,
superada pelo Japão e baleada pelos russos”. Na época da eleição presidencial de
1980, temendo que a América estivesse perdendo o controle de suas relações
exteriores, os eleitores estavam mais do que dispostos a exorcizar o fantasma do
Vietnã e substituí-lo por uma nova postura de assertividade americana (2002. p. 65,
tradução nossa122).

No que se refere à AL, Pastor (2002, p. 66-67) afirma que, em nenhuma outra região, a
visão de mundo de Reagan foi aplicada com mais clareza, consistência e vigor do que no que
o então presidente chamou de “quintal dos EUA”. Para Reagan, a Doutrina Monroe era um
guia vivo de importância quase espiritual. Durante a campanha presidencial de 1980, suas
posições em relação às repúblicas ao sul do Rio Grande contrastaram com as assumidas por
Carter. Além de sua intensa oposição aos tratados do Canal do Panamá123, Reagan defendeu o
governo de Pinochet e o regime militar na Argentina, criticando as políticas da administração
passada no tocante aos direitos humanos e ao controle de armas e à não-proliferação por
antagonizar ditadores amigos. A responsável por teorizar tal concepção que marcou a
administração republicana foi Kirkpatrick. Seu ensaio “Dictatorships & Double Standards”
122

“Two public opinion analysts described the nation as feeling "bullied by OPEC, humiliated by the Ayatollah
Khomeni, tricked by Castro, out-traded by Japan, and out gunned by the Russians, By the time of the 1980
Presidential election, fearing that America was losing control over its foreign affairs, voters were more than
ready to exorcise the ghost of Vietnam and replace it with a new posture of American assertiveness”.
123
Como escreve Pastor (2001, p. 42-43), a primeira determinação de Carter foi a consolidação do Tratado do
Canal do Panamá, após seis meses de negociações com o líder panamenho Omar Torrijos. O documento exigia
que os EUA eliminassem a Zona do Canal, transferindo gradualmente a propriedade e as responsabilidades pela
operação do canal para o Panamá até 2000. Na data, o Panamá tornaria-se o único responsável por administrá-lo.
Assinou-se, também, o Tratado de Neutralidade Permanente do Canal, o qual concedeu aos EUA e ao Panamá
direitos para defender uma zona neutra do canal para além de 2000. Ambos acordos foram assinados em 7 de
setembro de 1977. Neste período, Reagan, que viria a se tornar o presidente da nação, foi uma das principais
vozes que mais criticou a posição adotada por Carter. Classificando-a como “contra-intuitiva”, a assinatura dos
tratados gerou uma reação bastante negativa na comunidade política estadunidense contra Carter. Ficou a
impressão de que o então presidente havia comprometido a proteção e a defesa de uma região com importância
estratégica substancial para os EUA.
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(1979) ficou conhecido por moldar a política externa de Reagan, o qual lhe rendeu o cargo de
embaixadora dos EUA nas Nações Unidas entre 1981 e 1985. Em sua palavras:
O fracasso da política externa da administração Carter agora está claro para todos,
exceto seus arquitetos. [...] uma política cuja realização culminante foi servir de base
para uma transferência do Canal do Panamá dos Estados Unidos para um ditador
latino arrogante de inclinação castrista. Nos trinta e tantos meses desde a posse de
Jimmy Carter como presidente, ocorreu uma dramática escalada militar soviética,
acompanhada pela estagnação das forças armadas americanas e uma extensão
dramática da influência soviética no Sudoeste Africano, Afeganistão, África do Sul,
e no Caribe, acompanhado por um declínio da posição americana em todas essas
áreas. Os EUA nunca se esforçaram tanto e falharam tanto em fazer e manter amigos
no Terceiro Mundo. Como se isso não bastasse, neste ano, os Estados Unidos
sofreram dois outros golpes importantes — no Irã e na Nicarágua — de grande
importância estratégica (KIRKPATRICK, 1979, p. 1, tradução nossa124).

Nesse sentido, para impedir que eventos semelhantes aos que ocorreram no Irã e na
Nicarágua tomassem palco “da Coréia ao México”, os EUA precisavam formular um
programa moral e estrategicamente aceitável e politicamente realista para lidar com governos
não-democráticos que se encontravam ameaçados pela subversão patrocinada pelos soviéticos
(KIRKPATRICK, 1979, p. 2). A principal premissa de tal programa sugerido por Kirkpatrick
era a distinção estratégica e conveniente que a autora ofereceu entre regimes autoritários
(ditaduras militares de direita) e regimes totalitários (regimes revolucionários de esquerda).
Para Kirkpatrick (1979, p. 10), nos relativamente poucos lugares onde existiam, os governos
democráticos haviam surgido lentamente, após uma extensa experiência com regimes que
pressupunham formas mais limitadas de participação social. Na visão da autora, décadas,
senão séculos, eram necessárias para que as pessoas adquirissem a disciplina e os hábitos
necessários para receber e implementar uma liderança democrática. No que diz respeito às
sociedades revolucionárias socialistas ou comunistas, em contraponto, não havia nenhum
exemplo de democracia.
Para Kirkpatrick (1979, p. 30), os autocratas tradicionais deixavam intactas as
alocações sociais existentes de riqueza, poder, status, relações familiares e pessoais, além de
outros recursos. Embora reconhecesse que estas mesmas alocações favoreciam poucas
parcelas da população e mantinham as classes mais baixas na pobreza, tal realidade não
124

“The failure of the Carter administration’s foreign policy is now clear to everyone except its architects. [...] a
policy whose crowning achievement has been to lay the groundwork for a transfer of the Panama Canal from the
United States to a swaggering Latin dictator of Castroite bent. In the thirty-odd months since the inauguration of
Jimmy Carter as President there has occurred a dramatic Soviet military buildup, matched by the stagnation of
American armed forces, and a dramatic extension of Soviet influence in the Horn of Africa, Afghanistan,
Southern Africa, and the Caribbean, matched by a declining American position in all these areas. The U.S. has
never tried so hard and failed so utterly to make and keep friends in the Third World. As if this were not bad
enough, in the current year the United States has suffered two other major blows –— in Iran and Nicaragua –—
of large and strategic significance”.
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representava necessariamente um problema para a autora, visto que, na sua opinião, as
mesmas seriam suportáveis para as pessoas comuns que, crescendo numa sociedade assim há
séculos, aprenderam a lidar com elas. Neste trecho do ensaio de Kirkpatrick, torna-se claro a
normalização de eventos, violências e práticas desumanas habitualmente cometidas em
períodos de exceção, como guerras, os quais se transformam em realidades e ameaças
cotidianas na vida dos povos subalternizados; tal qual descreve o conceito de colonialidade do
ser. Da mesma forma, é evidente a invisibilidade e desumanização destas populações, as
primeiras expressões da colonialidade do ser, que Kirkpatrick impõe às mesmas quando
afirma que tais condições não representam uma problemática tão grande na forma como
afligem estes indivíduos, visto que os últimos já se encontram “acostumados” com elas.
Como mais um aspecto contraditório da Modernidade, a colonialidade do ser explica que os
sujeitos modernos, ao mesmo tempo em que definem as categorias dicotômicas para
caracterizar os “Outros” (alter ego) que carecem de racionalidade e, por isso, não são,
originam as concepções e estratégias que mantém populações inteiras como um sub alter
(subalterno). Precisamente, o que Kirkpatrick reproduz e perpetua em seu texto.
Para além do elitismo e classismo de Kirkpatrick, que a permitiu naturalizar pobreza,
desigualdade e racismo, as paulatinas violações aos direitos humanos e as atrocidades
cometidas, privações à liberdade e o uso contínuo de violência, todas práticas cometidas pelas
ditaduras militares latino-americanas dos anos 1960-1970, não pareceu incomodar a autora.
Acerca dos regimes comunistas revolucionários, o oposto era precisamente o verdadeiro. Para
Kirkpatrick (1979, p. 30) eles criavam refugiados aos milhões ao redor do mundo, porque
reivindicavam jurisdição sobre toda a vida em sociedade, demandando mudanças que
violavam tanto os valores quanto os hábitos internalizados.
Em suma, segundo Kirkpatrick (1979, p. 31), não havia nenhum exemplo de uma
liderança revolucionária de esquerda que caminhou para um regime democrático. As
ditaduras militares de direita, em contraponto, às vezes evoluíam para democracias. Os EUA
só podiam efetivamente estimular processos de liberalização e democratização, portanto, caso
o esforço não fosse feito num momento no qual o governo em exercício estivesse lutando
contra adversários à esquerda, ou socialistas e comunistas de fato. Para seguir tal
determinação, eram necessários formuladores de políticas que entendessem como “as
democracias reais realmente surgiram”. Para Kirkpatrick (1979, p. 31, tradução nossa125), “A
história é um guia melhor do que as boas intenções”. Por fim, embora os EUA sejam

125

“History is a better guide than good intentions”.
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conhecidos por terem mantido leis de segregação racial até 1964 (Leis de Jim Crow),
Kirkpatrick conclui seu artigo afirmando:
Se, além disso, os líderes revolucionários descrevem os Estados Unidos como o
flagelo do século XX, o inimigo dos povos amantes da liberdade, o perpetrador do
imperialismo, racismo, colonialismo, genocídio, guerra, então eles não são
democratas autênticos ou, para colocar suavemente, amigos. Grupos que se definem
como inimigos devem ser tratados como inimigos. Os Estados Unidos não são de
fato uma potência colonial racista, não praticam genocídio, não ameaçam a paz
mundial com atividades expansionistas. Especialmente na última década, praticamos
uma moderação notável em todos os lugares e empreendemos as “restrições
unilaterais aos gastos com defesa” recomendadas por Brzezinski [...]. Também
avançamos com mais rapidez na eliminação do racismo doméstico do que qualquer
sociedade multirracial no mundo ou na história (1979, p. 32, tradução nossa126).

É possível perceber, portanto, que o principal temor de Reagan na região
latino-americana era o chamado “efeito dominó” que, a partir das mudanças em Nicarágua e
Granada, além da crescente instabilidade em El Salvador e na Guatemala, poderia favorecer
uma onda revolucionária capaz de arrastar o México e penetrar nos próprios EUA, pelas
comunidades negras e hispânicas (AYERBE, 2002, p. 205). No artigo “Latin America:
Change or Continuity?” da FA, Paul Sigmund127 (1981, p. 629) afirmou que, a partir de
declarações dos conselheiros de Reagan e dos think tanks conservadores que prepararam
documentos políticos durante o período de transição, provavelmente haveria uma mudança na
política latino-americana tão dramática quanto aquela que marcou os primeiros dias da
administração Carter, só que exatamente na direção contrária. A promoção dos direitos
humanos adquiriu uma prioridade secundária, de modo que com governos amigáveis, ainda
que ditaduras militares, adotou-se a “diplomacia silenciosa” nos bastidores, ao invés de
denúncias públicas e cortes de ajuda. Teria ocorrido, então, uma mudança por parte da nova
administração republicana de programas mais idealistas dos democratas em Carter para uma
maior ênfase no realismo nas relações EUA-AL.
Em 1981, elaborou-se um programa de ajuda denominado “Iniciativa da Bacia do
Caribe”, que buscou ampliar o comércio e melhorar os investimentos, injetando 330 milhões
de dólares. Ao mesmo tempo, aumentou-se a ajuda militar. Entre 1981 e 1983, El Salvador e
126

“If, moreover, revolutionary leaders describe the United States as the scourge of the 20th century, the enemy
of freedom-loving people, the perpetrator of imperialism, racism, colonialism, genocide, war, then they are not
authentic democrats or, to put it mildly, friends. Groups which define themselves as enemies should be treated as
enemies. The United States is not in fact a racist, colonial power, it does not practice genocide, it does not
threaten world peace with expansionist activities. In the last decade especially we have practiced remarkable
forbearance everywhere and undertaken the “unilateral restraints on defense spending” recommended by
Brzezinski [...]. We have also moved further, faster, in eliminating domestic racism than any multiracial society in
the world or in history”.
127
Sigmund (1929-2014) foi professor de Política e Diretor do Programa de Estudos Latino-Americanos da
Universidade de Princeton.
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Honduras receberam, respectivamente, 700 e 300 milhões de dólares para treinamento e
compra de armas. Nesse período, iniciou-se o apoio financeiro e militar à guerrilha dos
“contras”, formada por ex-guardas somozistas e mercenários que atuavam na Nicarágua
através da fronteira de Honduras com o país nicaraguense (AYERBE, 2002, p. 205).
Com isso, a partir de 1982, uma postura estadunidense mais agressiva em direção à
Nicarágua começa a tomar corpo. Segundo McCormick (1995, p. 221), os EUA tentaram
desestabilizar e derrubar o governo sandinista através de táticas que pareciam uma
combinação das usadas na Guatemala (1954) e no Chile (1973): pressão econômica,
subversão administrada e ameaça de intervenção militar direta. Além das ações encobertas
organizadas pela CIA, conferindo apoio material e militar às forças contra-revolucionárias
através da fronteira, a administração Reagan promoveu um cerco econômico, apostando numa
reversão do quadro político nas eleições de 1984. Mesmo vencendo as eleições naquele ano,
sob pressão política e em um cenário que beirava o colapso econômico, o governo sandinista
pôs fim ao estado de sítio, decretou uma anistia e iniciou o diálogo com a oposição (os
“contras” incluídos) para preparar as eleições de 1990. Neste ano, Violeta Chamorro, da
coalizão opositora, foi eleita presidente da Nicarágua (AYERBE, 2002, p. 218).
Ainda em 1982, são levantadas as sanções comerciais contra o Chile impostas durante
o governo Carter e as relações com a junta militar argentina melhoram. Porém, no último
caso, a Guerra das Malvinas (1982) introduziu um complicador inesperado nos planos da
administração Reagan. Quando as tensões do conflito de fato eclodiram para um
enfrentamento bélico entre a Argentina e o Reino Unido, os EUA declararam apoio ao último
e impuseram sanções econômicas ao país latino-americano. A única objeção de Washington
foi o não envio de tropas estadunidenses para lutarem ao lado dos ingleses na reconquista das
Ilhas. Mas isso o governo britânico certamente não precisava (ROCHA, 1985).
Posicionando-se, evidentemente, ao lado da Inglaterra e, portanto, preterindo o princípio
básico da defesa hemisférica estabelecido pelo TIAR, um mal-estar instaurou-se na região e
opôs os EUA ao restante dos países latino-americanos. A derrota argentina nas Malvinas
desencadeou o processo de democratização na Argentina, o qual culminou na eleição de Raúl
Alfonsín, em 1983 (AYERBE, 2002, p. 210). Reagan perdeu um valioso aliado na repressão
ao Comunismo no continente americano.
Em dois mandatos completos, Reagan utilizou a intervenção militar direta uma vez nas
proximidades da AL. No dia 23 de outubro de 1983, os EUA invadiram a ilha de Granada. O
argumento foi o aumento da presença soviética e cubana a partir do golpe de Estado liderado
por Bernard Coard, que, no dia 14 do mesmo mês, derrubou e assassinou o presidente
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Maurice Bishop. Essa agressão, apesar de suas dimensões, na medida em que envolveu tropas
estadunidenses intervindo diretamente na política de uma nação nos limites da região, não
chegou a despertar grandes reações na comunidade latino-americana128.
Uma outra área de atrito, a qual, durante o governo Carter, apresentou avanços
consideráveis, foi as relações EUA-Panamá. Em julho de 1983, o presidente Omar Torrijos
morreu em um polêmico acidente aéreo, sendo substituído pelo general Manuel Noriega. Tal
acontecimento foi interpretado, num primeiro momento, como a retomada da influência dos
EUA no país. Contudo, o antigo aliado passa a assumir posturas independentes, mantendo
relações de amizade com Cuba e com a Nicarágua e reafirmando a disposição de cumprir o
tratado assinado em 1977, o qual devolvia ao Panamá o controle sobre a Zona do Canal. A
descoberta de ligações de Noriega com o narcotráfico serviu de argumento para o início, em
1987, de uma ofensiva política estadunidense para destituir Noriega do poder. A destituição
acabou acontecendo em dezembro de 1989, quando o sucessor de Reagan, George Bush,
ordenou a intervenção militar no país129 (AYERBE, 2002, p. 208).
Segundo McCormick (1995, p. 216), no governo Reagan, em comparação ao mandato
dividido de Carter, houve um monopólio da direita. No conservadorismo havia, de fato,
discordâncias no tocante às virtudes da contenção versus as do confronto direto com a URSS,
mas a administração republicana apresentou, de maneira geral, um tom mais unificado. Ainda
assim, como demonstra Pastor (2002, p. 66), com sete conselheiros de segurança nacional em
oito anos e um estilo de gestão difuso, Reagan não traduziu facilmente sua ideologia em
128

Isso porque, em janeiro daquele mesmo ano, Estados latino-americanos haviam se mobilizado de forma
conjunta para se posicionar em favor do princípio da não-intervenção, autodeterminação e defesa da democracia
nos conflitos centro-americanos. A iniciativa, cujo nome conferido foi “Grupo de Contadora”, em menção a uma
ilha no Panamá, reuniu os ministros de Relações Exteriores de México, Venezuela, Colômbia e Panamá. Bem
como incitou reações controversas em Washington. Em agosto de 1985, formou-se o Grupo de Apoio a
Contadora, composto por Argentina, Brasil, Peru e Uruguai, que, em seguida, passou a agir conjuntamente com
os demais países, formando o Grupo dos 8 e estendendo sua atuação para vários problemas que atingiam a AL na
época, especialmente a dívida externa (AYERBE, 2002, p. 206).
129
Segundo Ayerbe (2002, p. 213-214), o narcotráfico tornou-se, ao longo dos anos 1980, objeto de atenção cada
vez maior na agenda latino-americana do governo Reagan. Ainda na década de 1960, a temática já havia
assumido importância crescente. Em 1968, o Serviço Federal de Entorpecentes, por causa de denúncias que
envolviam a participação de alguns dos seus agentes no tráfico de heroína, é desativado e substituído pelo
Serviço de Entorpecentes e de Drogas Perigosas. Em 1973, a administração Nixon reorganiza esse organismo, e
o mesmo passa e se chamar Drug Enforcement Administration (DEA), quando ele torna-se subordinado ao
Departamento de Estado e adquiri um padrão de organização fortemente influenciado pelos serviços de
inteligência, especialmente a CIA, a qual lhe transfere vários dos seus agentes. A partir das administrações
republicanas dos anos 1980, a grande mudança que se opera no combate ao tráfico de drogas será a vinculação
desse problema com a segurança hemisférica, extrapolando o âmbito interno e policial da repressão, para se
transformar em tema de política externa, no qual a participação das forças armadas estadunidenses em operações
fora do país começa a ser discutida. No âmbito regional, a assinatura de convênios bilaterais permitirá a
participação de assessores militares dos EUA e da DEA no treinamento das forças de segurança da Bolívia, do
Peru e da Colômbia. Buscando uma ação internacional mais abrangente, em 1986 é aprovada no Congresso a lei
de “certificação”, a qual confere ao chefe de Estado estadunidense a responsabilidade de, anualmente, identificar
os principais países responsáveis pelo tráfico de drogas em direção aos EUA (AYERBE, 2002, p. 213-214).
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implementação política. Parece irônico as notáveis dificuldades que Reagan enfrentou no que
ele considerava ser o “quintal” dos EUA. Seu governo, principalmente no tocante à situação
da Nicarágua, pareceu preso num limbo entre a ameaça de outra Cuba e o risco de outro
Vietnã.
No que se refere ao âmbito doméstico, ao final do seu primeiro período como
presidente dos EUA, o apoio de Reagan às forças paramilitares dos “contras” estava gerando
cada vez mais constrangimento em Washington e cada vez menos intimidação em Manágua.
Ainda assim, no início do segundo mandato, não houve evidências de que Reagan havia
elaborado uma nova estratégia confiável. Na verdade, a impressão era de um governo em
desordem, recorrendo a vazamentos competitivos na ausência de decisões políticas assertivas.
Segundo McCormick (1995, p. 221), o Congresso, na forma de uma forte oposição
democrata, uma frouxa coalizão entre elites de tendência centrista, elementos reformistas da
Igreja Católica e grupos estudantis, reduziu a ajuda econômica aos “contras” e aos governos
ditatoriais de El Salvador e da Guatemala. Mais tarde, em novembro de 1986, a publicidade
do escândalo “Irã-contras” desencadeou uma crise de credibilidade do governo Reagan,
favorecendo as opções pacificadoras no interior dos EUA e, também, na AL130.
A administração Reagan enfrentou, também, uma oposição consistente nas repúblicas
ao sul do Rio Grande. Os líderes da região rejeitaram a visão cristalina de um mundo bipolar
da administração republicana, em favor de um no qual perseguiam seus interesses econômicos
independentemente dos pólos dominantes. Para além de Contadora, o presidente da Costa
Rica, Oscar Arias, formulou um plano de paz para a região central do continente americano.
Tal iniciativa recebeu o nome “Plano Arias” e contou o apoio dos países latino-americanos, o
que constrangeu os EUA em favor da aprovação do documento. As consequências, além do
prêmio Nobel da Paz de 1987 outorgado a Arias, foi o acordo Esquipulas II: assinado em
agosto do mesmo ano por todos os presidentes centro-americanos, sinalizando uma
diminuição das tensões a partir do reconhecimento do princípio da não-intervenção. Os EUA
passam, assim, a assumir uma retórica menos intransigente na questão da ajuda aos “contras”
(AYERBE, 2002, p. 208). Além disso, será durante o período de Reagan que a normalização
institucional toma corpo na AL. Por exemplo, Bolívia (1982), Uruguai (1984), Brasil (1985),
Chile (1988-1989), Paraguai (1989), entre outros. Sendo assim, para além do notório
130

Por exemplo, a democratização de El Salvador, com apoio ao líder da Democracia Cristã Napoleão Duarte,
passou a ser vista como solução intermediária entre a ultra-direita e as forças de oposição da social-democracia e
da esquerda comunista agrupadas na Frente Democrática Revolucionária (FDR) (AYERBE, 2002, p. 207). Como
aponta McCormick (1995, p. 221), sob a liderança de Duarte, qualquer acordo político de El Salvador com os
EUA permaneceu remoto, bem como as chances tanto de um futuro triunfo oligárquico nas urnas era possível
quanto de uma reescalonação da revolução foram preservadas.
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insucesso da Iniciativa da Bacia do Caribe, a política externa militarizada de Reagan perdeu
potência (MCCORMICK, 1995, p. 216).
A administração Reagan, como aponta McCormick (1995, p. 216), tentou perpetuar a
hegemonia estadunidense ad infinitum. Porém, com a crise do capitalismo dos anos 1970, o
conservadorismo neoliberal questionou a equação “crescimento = políticas estatais de
bem-estar social” (o “Welfare State” do New Deal em Roosevelt). Com isso, quando Reagan
consolidou-se como o candidato do Partido Republicano à presidência estadunidense, o
diagnóstico da situação econômica do país e o seu programa de governo incorporam, nos seus
lineamentos principais, os argumentos do neoliberalismo (AYERBE, 2002, p. 195-196).
Friedman era o principal expoente do pensamento neoliberal nos EUA. No curto prazo, a
política econômica de Reagan produziu um sucesso impressionante, algo que contribuiu para
a sua reeleição em 1984. Porém, a longo prazo, o que McCormick (1995, p. 219) chamou de
“Reaganomics” falhou em deter a queda competitiva dos EUA no mundo dos negócios
internacionais131. Em suma, os dois símbolos do declínio econômico estadunidense (o déficit
orçamentário e o déficit do comércio exterior) pareceram ainda menos solucionáveis,
sobretudo diante dos gastos militares assumidos.
Além do contexto econômico, em dezembro de 1987, numa cúpula de Washington,
Reagan e o então presidente da URSS, Mikhail Gorbatchov, assinaram um acordo para
eliminar mísseis de curto e médio alcance do teatro europeu. Formalmente do inglês
“Intermediate-Range Nuclear Forces”, o Tratado INF deu início a uma série de eventos
durante o último ano do governo Reagan. Cada parte do conflito bipolar iniciou seus
processos de desmontagem e destruição de mísseis na Europa, sob o escrutínio uma da outra.
Em suma, nenhuma das nações podia, essencialmente, mais suportar a GF. Suas economias
foram distorcidas por quarenta anos a nível global, e tanto a URSS quanto os EUA
precisavam de um intervalo para prosseguir com suas estratégias internas de reforma e
reestruturação econômica. Em adição, o mundo encontrava-se, naquele período, cada vez
mais interdependente no tocante à economia.

131

Os cortes nas despesas sociais, com o argumento de reduzir o déficit público, foram compensados pelo
aumento exponencial dos gastos militares, o que também eleva o déficit. A captação da poupança externa,
favorecida pelas altas taxas de juros, permitiu tanto o financiamento deste déficit como o controle da inflação.
Todavia, o dólar valorizado comprometeu ainda mais a competitividade da indústria do país, barateando as
importações e aumentando o déficit da balança comercial. Além disso, de acordo com Ayerbe (2002, p. 200), a
política tributária de Reagan e o corte seletivo do gasto público tornou a estrutura social do país mais desigual.
Segundo McCormick (1995, p. 219), a população negra, as famílias chefiadas por mulheres, monoparentais e
outros grupos marginalizados sofreram gravemente com a diminuição do estado de bem-estar social. Da mesma
forma, Reagan imputou sérios retrocessos à pauta sustentável no país. Em oposição, a América branca, sobretudo
nas suas camadas média e alta, saiu-se bem.
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A derrubada do comunismo na Europa Oriental, a reunificação da Alemanha e o
colapso da URSS consolidaram a narrativa da vitória estadunidense na GF. Com isso, frente
ao iminente fim do conflito bipolar, os autores William Rogers132, Lowenthal e Margaret
Hayes133 refletiram sobre o futuro das relações interamericanas em seus trabalhos na FA. A
questão do narcotráfico ganhou um destaque substancial e inédito. Além disso, a crise da
dívida externa latino-americana também garantiu centralidade134.
No artigo “The United States and Latin America”, Rogers (1984, p, 577) afirmou que,
embora o processo de democratização em curso na AL tenha proporcionado um progresso, a
dívida e a recessão ainda podiam atrasar o relógio político da região. Democracia e
austeridade não podiam coexistir para sempre. Dessa forma, na opinião de Rogers (579-580),
a provável incapacidade das repúblicas latino-americanas de honrar com as obrigações de
suas respectivas dívidas externas, enquanto seguiam crescendo rapidamente, representava um
desafio tão sério e direto aos interesses estadunidenses quanto a ascensão de Castro em Cuba,
a batalha pelo Canal do Panamá e a vitória dos sandinistas na Nicarágua. Os EUA detinham,
com isso, um papel central a desempenhar na região, semelhante ao qual o mesmo havia
assumido em 1961 através da ALPRO.
Em concordância, no ensaio “Threat and Opportunity in the Americas”, Lowenthal
(1985, p. 558-560) afirma que os EUA deveriam, frente aos anos finais da década de 1980,
formular uma política tão abrangente para a AL quanto fora a ALPRO. Isso, porque, após três
décadas de crescimento e regimes autoritários sendo substituídos por democracias, os
modelos econômicos predominantes na região tornaram-se insuficientes. Desse modo, os
ganhos passados e as perspectivas futuras latino-americanos estavam ameaçados pela dívida e
suas consequências. Na verdade, a estabilidade e a segurança de todo o hemisfério estava em
risco. Assim, Washington deveria assumir uma postura que transformasse a crise dos anos
1980 em oportunidade. Nas palavras de Lowenthal:

132
Rogers (1927-2007) foi secretário de Estado adjunto para Assuntos Interamericanos dos EUA nos anos 1974 a
1976, além de subsecretário de Estado para Assuntos Econômicos entre 1976 e 1977, sob o então secretário de
Estado Kissinger, na presidência de Ford. Entre os membros fundadores em 1982 e, de 2004 até seu falecimento,
Rogers foi vice-presidente da consultoria Kissinger Associates.
133
Hayes é cientista política e consultora de relações externas do BID em Washington.
134
Segundo Ayerbe (2002, p. 200), este cenário crítico teve seus primórdios ainda no início dos anos 1970, se
agravando após os sucessivos choques do petróleo. No final da década de 1980, por sua vez, a política de
valorização do dólar e o aumento das taxas de juros imputou uma dupla penalização às nações ao sul do Rio
Grande: aumentaram os encargos com o serviço da dívida, a qual se tornou mais cara, e houve um esvaziamento
da oferta de capitais, dada a atração exercida pelo mercado financeiro estadunidense, inclusive em relação ao
próprio setor empresarial latino-americano. Na região, os anos 1980-1989 ficaram conhecidos como “a década
perdida”. Por exemplo, em 1982, o México chegou a decretar moratória.
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À medida que os bancos e investidores estrangeiros prosperam enquanto a dor da
América Latina piora, os demagogos populistas colocarão a culpa da situação difícil
de seus países nos bancos, no FMI e, por trás de ambos, nos Estados Unidos. Eles
podem pressionar pelo nacionalismo político e econômico, por mercados fechados,
pela expropriação de ativos dos EUA e por posições geralmente anti-EUA em uma
variedade de questões, incluindo controle de narcóticos e proliferação nuclear.
Nossos vizinhos no hemisfério podem facilmente se tornar antagonistas (1985, p.
561, tradução nossa135).

Por último, em sua obra “The US and Latin America: A Lost Decade”, Hayes (1988, p.
196) também identificou um novo padrão latino-americano de desenvolvimento. Todavia, na
opinião da autora, o mesmo ainda não havia sido completamente incorporado à cultura
política da região. A responsável por tal atraso, na visão de Hayes (1988, p. 196), era a
inexperiência política das repúblicas ao sul do Rio Grande, a qual impedia a evolução das
ideias. Dessa forma, Hayes (1988, p. 180, tradução nossa136) retrata a AL como dando “um
passo para frente e dois para trás”, especialmente no tocante ao narcotráfico. A AL
configura-se como a principal fonte de drogas ilegais fornecidas aos EUA. Porém, de acordo
com Hayes (1988, p. 187-189), a polícia e o judiciário da região são muito fracos para lidar
com o poderoso crime organizado, de modo que as nações latino-americana iriam precisar do
total apoio das autoridades estadunidenses para reforçar suas escassas forças. Hayes (1988, p.
180), conclui, então, que os próximos anos seriam muito desafiadores no que diz respeito às
relações EUA-AL, caso os latino-americanos quisessem de fato mudar seu padrão do passado.
Maldonado-Torres (2007, p. 150) explica, através do conceito de colonialidade do ser,
que, ao mesmo tempo em que definem categorias dicotômicas para caracterizar indivíduos
que representam uma exceção à ordem do ser, isto é, indivíduos ausentes em racionalidade, os
sujeitos modernos, buscando continuar modernos, produzem as concepções e estratégias que
mantém populações inteiras não só como o “Outro” (alter-ego), mas como “sub-alter”: o
subalterno. É possível perceber, nesse prisma, que tais concepções e estratégias que marcaram
a política externa estadunidense para a AL podem ser compreendidas, principalmente, na
forma da segurança hemisférica e do potencial econômico da região.
Para além dos artigos já analisados, os trabalhos de May (1955) e Rockefeller (1966),
alinhados com a tendência de política externa em curso no governo Eisenhower — bancos e
empresas como a principal fonte de auxílio ao desenvolvimento latino-americano —
compartilharam a interpretação da AL tal qual um espaço de amplo wilderness, ou melhor,
135

“As foreign banks and investors prosper while Latin America's pain worsens, the populist demagogues will
blame their countries' plight on the banks, the IMF and, behind them, the United States. They may push for
economic and political nationalism, for closed markets, for expropriation of U.S. assets and for generally
anti-U.S. positions on a variety of issues, including narcotics control and nuclear proliferation. Our neighbors in
the hemisphere could all too easily become antagonists”.
136
“They have seemed to take one step forward and two steps back [...]”.
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como uma “grande fazenda”. Essa percepção recupera concepções e estratégias associadas à
colonialidade do ser que permitem que as repúblicas ao sul do Rio Grande permaneçam como,
somente, produtoras e exportadoras de alimentos brutos e, em particular, de matérias-primas
industriais. Tal perspectiva consolida, então, a AL como um território fortemente dependente
do investimento externo direto, principalmente o advindo de fontes privadas.
No tocante ao segundo ponto, ressaltando aqui, em especial, os artigos de Berle (1960)
e Fagen (1978), é possível perceber que o braço “segurança hemisférica” da política externa
de Washington permaneceu como uma parte importante do ideário cultural estadunidense
acerca da região. Ao longo da administração Carter, assim como nos artigos da FA, é notável
uma espécie de abrandamento no tocante às imagens e narrativas construídas sobre a AL. E,
por extensão, uma projeção do poderio e da influência dos EUA ao sul do Rio Grande mais
suavizada. No entanto, tal configuração deu-se muito mais por questões que desafiaram não
só a hegemonia do país no sistema internacional, mas a própria construção de sua identidade
nacional e auto-estima como nação. A saber, a crise do capitalismo na década de 1970 e os
escândalos de corrupção no centro da democracia estadunidense com Nixon.
Isso não significou, portanto, uma mudança efetiva na percepção do país no tocante às
repúblicas latino-americanas. Assim que um novo líder (Reagan) aproveitou-se dos
sentimentos de frustração e impaciência que permeavam a sociedade estadunidense no
período, invocando o tradicional e de fácil compreensão discurso do suposto “destino
manifesto” da nação perante o mundo, tais percepções foram rapidamente reacendidas no
ideário cultural dos EUA. E, de maneira semelhante, na condução da política externa de
Washington para a região e nas páginas da FA destinadas à análise dessas repúblicas.
Por último, superando-se a ordem mundial bipolar, essa concepção dupla foi, mais
uma vez, repercutida. A crise da dívida externa na AL tornou-se um empecilho para a
construção estadunidense da região como uma excelente oportunidade econômica para o país.
E, aos olhos estadunidenses, o narcotráfico tornou-se um problema de importância maior para
preservação da segurança hemisférica no continente. Tal panorama pode ser observado nos
artigos de Rogers (1984), Lowenthal (1985) e Hayes (1988).
Nesse sentido, mais do que a presunção de uma estabilidade a ser finalmente
alcançada após, neste caso, o fim da GF, a relação dos EUA para com a AL repousa na
suposição de problemas incessantes. Nas palavras de Grosfoguel (2008, p. 120) “Passamos da
caracterização de “povos sem escrita” do século XVI, para a dos “povos sem história” dos
séculos XVIII e XIX, “povos sem desenvolvimento” do século XX e, mais recentemente,
“povos sem democracia” do século XXI”. A noção da continuidade de tensão, desarmonia,
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desequilíbrio e desigualdade entre esses Estados, a qual permanece em constante adequação,
incorporando contextos sócio-históricos específicos, explica-se, nesta dissertação, pelo
conceito da colonialidade do ser. A qual, combinada com as características domésticas de
cada Estado, bem como as “pequenas Europas” de Santos e Menezes (2009, p. 12-13), ou suas
elites locais, contribuem para a “naturalização da antiética da guerra” de Maldonado-Torres
(2007, p. 147-148) ou para a “práxis irracional da violência” de Dussel (2000, p. 49) nesses
espaços.
Diante do fim próximo do conflito bipolar, uma voz que veio a se tornar um dos
principais teóricos responsáveis por influenciar a formulação da política externa
estadunidense no amanhecer do século XXI evidenciou, justamente, o referido renovado e
recorrente desejo estadunidense de projetar seu poder ad infinitum. Em seu artigo para a FA,
“The U.S. - Decline or Renewal?”, Samuel Huntington (1988/1989, p. 96, tradução nossa137)
descreve:
Os Estados Unidos não são imortais e a preeminência americana não é inevitável.
No entanto, alguns Estados perduram por períodos de tempo extraordinários, e
existem poucos motivos para supor que as profecias recentes do declínio americano
sejam mais precisas do que as anteriores. Todas as razões existem, entretanto, para
encorajar a crença em tais profecias, a fim de refutá-las. Felizmente, o gênio
auto-renovador da política americana faz exatamente isso.

137
“The United States is not immortal and American preeminence is not inevitable. Yet, some states endure for
extraordinary lengths of time, and little reason exists to assume that recent prophecies of American decline are
more accurate than earlier ones. Every reason exists, however, to encourage belief in such prophecies in order to
disprove them. Happily, the self-renewing genius of American politics does exactly that”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ideia-fundadora das perspectivas pós-coloniais e decoloniais encontra-se
contemplada pela afirmação de que o fim do Colonialismo como um sistema político formal e
estruturante das dinâmicas no cenário internacional parece não ter extinguido certas práticas e
memórias da história imperial. No que diz respeito à projeção do poder e da influência
estadunidenses ao sul do Rio Grande, diferentemente das antigas metrópoles europeias, os
EUA almejavam conservar um concerto de repúblicas americanas democráticas e soberanas,
com interesses e valores compartilhados, ambos reunidos sob a liderança do país. Todavia, ao
longo da GF, o poderio estadunidense, com o auxílio de aliados latino-americanos, promoveu
bloqueios econômicos, conduziu intervenções e financiou golpes militares na região. Segundo
Grandin (2007, p. 17), a AL tornou-se um laboratório de contra-insurgência.
Sendo assim, embora tenham havido linhas gerais que pautaram a política externa de
Washington ao longo do conflito bipolar, na AL, as mesmas pareceram se materializar sempre
em algo, no maior ou menor grau, diferenciado. Através do nome-estratégia “política
hemisférica”, para se referir à política externa dos EUA direcionada às repúblicas ao sul do
Rio Grande, o país concebeu a região latino-americana como uma extensão natural de seu
território. O “hemisfério ocidental” transformou-se, com isso, em um sistema flexível de
administração extraterritorial, o qual permitiu ao poderio estadunidense, em nome da luta
contra o Comunismo e da promoção do desenvolvimento econômico e do progresso social,
expandir suas fronteiras nacionais e tutelar as relações políticas e econômicas dos Estados
latino-americanos, exercendo mais influência e, por vezes, o controle efetivo desses espaços.
Ainda assim, livres do fardo do Colonialismo clássico.
Dessa forma, tenha sido através da política de contenção, a qual marcou os primeiros
anos do conflito bipolar, ou em um momento de recrudescimento da GF, como foram os casos
da Invasão à Baía dos Porcos e da Crise dos Mísseis em Cuba. Tenha sido após a década de
1970, quando a dinâmica da bipolaridade e a ordem econômica mundial experimentaram uma
série de mudanças, confluindo para a adoção de uma política externa mais branda por parte de
Washington em relação à região latino-americana, ou frente à “Terceira Guerra Fria” dos anos
Reagan. Um aspecto permaneceu constante nas relações entre os EUA e as repúblicas ao sul
do Rio Grande: a colonialidade.
Na presente dissertação, em específico, trabalha-se como o conceito de colonialidade
em suas três principais frentes de exercício: poder, saber e ser. Isto é, as condições materiais e
ideológicas (colonialidade do poder) que produziram em parte e continuam a legitimar tanto
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um sistema de representações simbólicas e de produção de conhecimento (colonialidade do
saber) quanto as dinâmicas existenciais (concepções e estratégias) que o integram
(colonialidade do ser), as quais são constitutivas e derivadas do padrão de poder colonial.
No primeiro capítulo abordou-se os substratos ideológicos: ideologia do progresso,
tese da fronteira. Os mesmos, a partir da observação das condições materiais presentes,
primeiramente na Europa Ocidental e, mais tarde, nos EUA, transformaram em explicação
histórico-científica aspectos e concepções mitológicas que habitavam o ideário cultural desses
países há gerações. Referindo-se, sobretudo, aos anos do conflito bipolar e, com ele, a
produção de um substrato ideológico próprio desse período, a teoria da modernização
configurou-se na instrumentalização teórico-política do American Way of Life. Portanto, tais
substratos não só embasaram e forneceram as justificativas para a política externa
estadunidense, como fazem parte de um sistema de representações simbólicas mais amplo.
Isto é, um produto epistemológico construído pelo dispositivo de poder colonial. O que nos
leva ao segundo capítulo.
O capítulo dois do presente trabalho estudou a instituição que se encontra no centro da
interseção entre a política externa dos EUA e o objeto de estudo desta dissertação: os artigos
do periódico estadunidense FA. Tal instituição corresponde ao CFR. Como um think tank, o
CFR impõe-se tal qual uma ponte, o elo perfeito entre o poder e o conhecimento, recuperando
duas das principais falácias epistemológicas cunhadas pela Modernidade: (1) a possível
neutralidade do pensamento e (2) a separação natural entre teoria e prática. No entanto,
apresentando-se como uma das principais instâncias responsáveis pela formulação
teórico-conceitual da política externa de Washington, muitas das concepções construídas pelo
Council impediram certas formas de perceber a AL. Ao contrário de atentar para as
especificidades da região, como explica o conceito de colonialidade do saber, aplicou-se uma
abordagem centrada nos EUA e em suas premissas epistemológicas. Detentores de
orçamentos e conexões consideráveis, os think tanks devem, sempre, ser analisados tendo em
vista a extensa rede de pessoas e de relações de poder da qual os mesmos fazem parte. Para
mais, o CFR dificilmente pareceu questionar a posição de proeminência que ocupava.
Nesse prisma, no que diz respeito às relações EUA-AL, se a colonialidade legitimou
determinada conduta no âmbito político e reproduziu determinada matriz de conhecimento no
plano epistemológico, há, também, concepções presentes no ideário cultural estadunidense e,
por extensão, estratégias que inspiraram o país a assumir determinados cursos de
representação e ação, no que diz respeito à região latino-americana. Assim, a partir de uma
análise de artigos selecionados da FA (representação, discurso: âmbito da colonialidade do
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saber) combinada com a compreensão da política externa de Washington (formulação e
implementação política: nível colonialidade do poder), o terceiro capítulo deste trabalho
identificou as estratégias, produtos da colonialidade do ser, que nortearam a relação dos EUA
com a AL durante a GF. A saber: oportunidade econômica e segurança hemisférica. Tais
estratégias mantiveram-se, também, devido a concepções, semelhantemente vinculadas à
colonialidade do ser, presentes no ideário cultural estadunidense no que diz respeito às
repúblicas ao sul do Rio Grande e suas populações.
Reunidas sob a relação assimétrica entre os EUA e a AL, tendo em vista a fronteira
como zona de contato (PRATT, 1999) ou como cerne da diferença colonial (MIGNOLO,
2003), essas concepções caracterizam primeiramente o “Outro” latino-americano pela falta de
sincronia com o presente histórico do “Eu” estadunidense. Isto é, as fronteiras não somente
como estruturas geográficas mapeadas através da cartografia (border), mas como, também,
inventadas social e politicamente (frontier) (ALVAREZ, 2016). Nesse caso, enquanto a
autoimagem dos EUA propunha-se moderna, progressista e desenvolvida, a “Latin America”
era definida como primitiva, selvagem, tradicional, atrasada e subdesenvolvida. Além disso, o
“Outro” latino-americano foi, por vezes, identificado como bárbaro e selvagem. Ou seja, a
personalidade binária e hifenizada que se originou no lado subalterno de tal assimetria (“Latin
American”) tem as suas características estereotipadas e, por consequência, a dramatização e a
carnavalização de suas formas culturais. Esse panorama é, por sua vez, característico do
ideário cultural que se consolida na zona fronteiriça, nos termos que descreve Santos (1999).
Nesse prisma, a “Latin America” foi descrita pela falta ou negação dos hábitos,
costumes e instituições atribuídos ao “Eu” anglo-americano. O poderio estadunidense
sugeriu-se, ainda, como o baluarte da civilização. O “Outro” latino-americo foi definido,
então, pela falta ou incompletude das características físicas ou psicológicas do “Eu”
estadunidense. Como sumariza Costa (2006, p. 120), as dinâmicas de poder associadas à
alteridade “Eu” versus “Outro” originam uma relação assimétrica irreversível, conferindo ao
primeiro um tipo de superioridade que não é circunstancial, histórica ou referida a um campo
específico — tecnológico, por exemplo. Trata-se da atribuição de uma condição de
superioridade que é ontológica e total. Isto é, nos principais níveis da vivência humana: poder,
saber e ser. Com isso, a mesma é essencializada uma vez que faz parte da própria constituição
lógica e semântica das relações de poder no âmbito da diferença colonial.
De acordo com Salvatore (2006, p. 21-24), algumas teorias críticas pensam o
imperialismo, a dominação ou a hegemonia dos EUA na região latino-americana em termos
da proeminência política, econômica e militar alcançada por tal Estado. Entretanto, mostra-se
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relevante, também, incorporar outros campos à análise científica onde são projetados poder e
influência. A cultura corresponde a um deles. Tratando-se, então, do objeto de estudo desta
pesquisa, os artigos selecionados da FA, as revistas correspondem a um produto cultural e
político de uma sociedade. Bem como associam-se, de modo geral, à defesa de ideias e às
posições vinculadas a certo grupo político. Sarlo (1992, p. 9) define, nesse sentido, que a
iniciativa de publicar uma revista significa “vamos fazer política cultural”. Assim, as revistas
representam o elo principal entre o debate ideológico e o discurso. Em concordância,
Fairclough (2001, p. 32-33) explica que o discurso, como uma das principais formas de
representação, é moldado por relações de poder e ideologias. Desse modo, através da
interpretação de obras, é possível aferir contextos sociais mais amplos. Os textos tornam-se,
portanto, material empírico para a crítica de processos sociais de mudança ou manutenção de
práticas e relações de poder.
Também por isso, a criação de conceitos, bem como a titulação de um significado,
cunhar um nome, não quer dizer uma questão puramente semântica, nominativa. Pelo
contrário, envolve realidades históricas concretas e específicas. Sendo assim, considerando a
ênfase conferida ao caráter político da cultura e, em especial, ao fato de que as representações
culturais (neste caso, em especial o discurso) evidenciam e reproduzem relações de poder
existentes em níveis de análise materiais, este trabalho não só analisou os artigos selecionados
da FA, como dedicou-se a compreender a formulação e a consolidação do termo “Latin
America” no léxico estadunidense. Com isso, as representações da AL presentes no ideário
cultural estadunidense puderam ser melhor compreendidas.
Por último, as relações de poder no discurso encontram-se amparadas, em larga escala,
pelo fato de que o senso comum atua a seu serviço (FAIRCLOUGH, 1996, p. 77). Logo, as
convenções adotadas no discurso constantemente incorporam pressupostos ideológicos que
podem ser tomados invariavelmente como corretos e pouco questionados, contribuindo para a
sustentação e manutenção das relações de poder existentes.
Como explicam Mignolo e Walsh (2018, p. 3-18), a concepção e a práxis decolonial
não têm como pretensão fornecer respostas totais, esboçar projetos globais de libertação e,
muito menos, propor novas categorias universalizantes. Ao invés disso, a opção decolonial
repousa na ideia de “relacionalidade”. Isto é, de que maneiras diferentes histórias locais, bem
como concepções e práticas amplamente assumidas, podem enriquecer o debate e construir
entendimentos que cruzam localizações geopolíticas e relações de poder. Nessa perspectiva,
tal interseção é compreendida na diferença colonial.
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A

decolonialidade contesta

as reivindicações

totalizantes e

as violências

político-epistêmica-existencial associadas à Modernidade. A perspectiva decolonial não
simboliza uma rejeição ou uma negação do pensamento ocidental. Todavia, tampouco a
construção de saberes e da prática política tendo como base a noção de decolonialidade delega
acriticamente esta centralidade ao Norte Global, bem como emprega uma aceitação cega de
seus pressupostos. Não implica, ainda, no relativismo epistemológico ou cultural. Mas,
certamente, encoraja análises e avaliações mais complexas dos diferentes tipos de
interpretação e de intervenção produzidos pelas diferentes formas de produzir conhecimento.
No plano epistemológico, tal como em muitos outros, o mundo não se pode contentar com
breves resumos de si próprio, mesmo sabendo que ‘a versão completa e integral’ é impossível.
A energia deve se concentrar na valorização das diversidades dos saberes para que a
intencionalidade e a inteligibilidade das práticas sociais seja a mais ampla e democrática.
Com isso, Mignolo (2003, p. 102-126) afirma que a crítica decolonial não se trata da
substituição do anterior por um novo paradigma, mas do surgimento de “paradigmas Outros”.
O potencial epistemológico da decolonialidade reside na possibilidade de superar a limitação
do pensamento territorial, a epistemologia da Modernidade, cuja dominância foi possibilitada
graças ao seu poder de subalternizar o conhecimento localizado fora dos parâmetros das
concepções modernas de razão e racionalidade.
A opção decolonial é, portanto, pensar a partir de conceitos dicotômicos ao invés de
organizar o mundo em dicotomias. E, a forma de escapar dessas dicotomias corresponde à
produção de uma dupla-crítica. Isto é, pensando a voz decolonial como um lócus de
enunciação historicamente situado na(s) fronteira(s) (internas e externas) do sistema
internacional,

esta

dupla-crítica

configura-se

como

uma

crítica

constante

aos

fundamentalismos presentes em ambos os lados da fronteira. Isso implica pensar a partir de
ambas as tradições, e, ao mesmo tempo, de nenhuma delas (ANZALDÚA, 1987). A
decolonialidade implica, portanto, uma redistribuição da geopolítica do conhecimento, de
modo que a dupla-crítica é, nesse âmbito, tanto a crítica aos discursos imperiais quanto aos
discursos que afirmam e se reduzem às identidade e diferenças articuladas nos e por esses
discursos. Dessa forma, o potencial de uma crítica fundamentada na decolonialidade pode ser
não só epistemológico como, também, ético.
Por fim, tal qual o faz Achúgar (1998, p. 209), faz-se primordial insistir que um dos
maiores equívocos no tratamento da “América Latina” como uma unidade de análise
corresponde à sua homogeneização ou à sua redução como o epítome totalmente passivo do
pós-colonial ou do subalterno. A América Latina, tanto como construção político-cultural
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quanto como em termos materiais, abriga uma variedade de projetos sociais e culturais de
classe, gênero, etnia e outros, os quais podem ser projetados ou ocultados. Nesta América
Latina, diferentes sujeitos disputam a construção de seus projetos, a partir de suas memórias,
também, particulares. Por isso, a avaliação dos diferentes passados, a proposição dos diversos
futuros e o posicionamento em relação às dinâmicas de poder nos âmbitos interno e externo
determinam o tipo de América Latina que permite a construção do respectivo “nós
latino-americanos” — em termos inclusivos e exclusivos.
Claro que as nações latino-americanas possuem problemas. Não é por acaso que
Maldonado-Torres (2007, p. 147-148) fala sobre a “naturalização da antiética da guerra” e
Dussel (2000, p. 49) menciona uma “práxis irracional da violência”. Do mesmo modo, no
interior do Sul geográfico — em oposição ao Sul Global metafórico, aqui, concebido —
sempre houve pequenas elites locais que se beneficiaram da dominação colonial e que, até os
dias atuais, continuam a exercê-la de uma forma diferente: as “pequenas Europas” de Santos e
Menezes (2009). Ambas realidades são observáveis em larga escala na região
latino-americana. Porém, ao contrário da construção característica da Modernidade
apresentada por esta dissertação em seus três capítulos, articulada com as esferas do poder,
saber e ser na sua vinculação ao conceito de colonialidade, com toda a certeza, esses
problemas não se explicam por características preconceituosas associadas ao temperamento e
ao comportamento desses povos. Muito menos por uma espécie de herança-maldição ibérica
ou devido às práticas culturais invariavelmente inferiores dessas populações. Sobretudo, no
que diz respeito aos povos originários e às populações negra e indíginea na AL.
A presente dissertação não compartilha, portanto, da concepção ingênua ou desonesta
de que as relações EUA-AL explicam-se na sua totalidade ou somente pelo arcabouço teórico
aqui apresentado. Articulou-se nesta pesquisa, de forma consistente, algumas considerações
críticas à concepção moderna, elaboradas a partir de lugares, muitas vezes, incomuns.
Procura-se, desse modo, que este trabalho constitua mais um dos muitos esforços existentes
em andamento para a descolonização das esferas poder, saber e ser da experiência humana.
Tal qual a opção decolonial o faz, esta pesquisa corresponde a apenas uma possibilidade de
análise dentre tantas mais.
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