
1 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS DE MINAS GERAIS 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Relações Internacionais 

 

 

 

 

Aurélia Nicolau do Carmo Teixeira Neves 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CONSENSO SOBRE A NOÇÃO DE “EQUIDISTÂNCIA PRAGMÁTICA” E A 

POLÍTICA DESENVOLVIMENTISTA DE VARGAS (1935-1942) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2016 



2 
 

Aurélia Nicolau do Carmo Teixeira Neves 

 

 

 

 

 

 

 

O CONSENSO SOBRE A NOÇÃO DE “EQUIDISTÂNCIA PRAGMÁTICA” E A 

POLÍTICA DESENVOLVIMENTISTA DE VARGAS (1935-1942) 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Relações Internacionais da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 

como requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre em Relações Internacionais. 

 

Orientadora: Profª Drª Fátima Anastasia 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2016 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 

Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

Neves, Aurélia Nicolau do Carmo Teixeira 

N513c           O consenso sobre a noção de “equidistância pragmática” e a política 

desenvolvimentista de Vargas (1935-1942) / Aurélia Nicolau do Carmo 

Teixeira Neves. Belo Horizonte, 2016. 

                      92 f. : il. 

                       

 

Orientadora: Fátima Anastasia 

                        Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. 

                        

      1. Vargas, Getúlio, 1883-1954. 2. Brasil - Política e governo. 3. 

Desenvolvimento econômico.  4. Relações internacionais - Brasil. 5. Brasil - 

Política econômica.  I. Anastasia, Fátima. II. Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. III. 

Título. 

 

                    

                                                                              CDU: 338.1(81) 

 



3 
 

Aurélia Nicolau do Carmo Teixeira Neves 

 

 

 

O CONSENSO SOBRE A NOÇÃO DE “EQUIDISTÂNCIA PRAGMÁTICA” E A 

POLÍTICA DESENVOLVIMENTISTA DE VARGAS (1935-1942) 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Relações Internacionais da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 

como requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre em Relações Internacionais. 

 

Área de Concentração: Relações Internacionais 

 

 

______________________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Fátima Anastasia – PUC Minas (Orientadora) 

______________________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Letícia Pinheiro – UERJ/IESP (Examinadora) 

______________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Dawisson Belém Lopes – UFMG (Examinador) 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 8 de Abril de 2016 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para vovó Dila e vovô Tião,  

com muito amor e saudades 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao terminar um trabalho acadêmico como este, ficamos reflexivos. Uma dissertação, 

apesar de empreitada solitária, não se termina sozinho. Agradecimentos são necessários. 

 Quero agradecer a Deus, pela oportunidade de recomeçar e de me redescobrir. Agradeço a 

minha mãe, pelo apoio, confiança e amor incondicionais. Agradeço ao Bartô, que me 

acompanhou fielmente durante tantas leituras, trabalhos e páginas escritas, pela companhia, pelo 

amor e inspiração; e ao Bentinho, por trazer de volta minha alegria. 

Agradeço à professora Fátima Anastasia por todas as lições, que espero, tenham sido bem 

aprendidas, pelo exemplo e pelo carinho. Agradeço também à professora Matilde de Souza e 

todos os professores e funcionários do Departamento de Pós Graduação em Relações 

Internacionais da PUC Minas: foi maravilhoso estudar o que eu amo com mestres tão queridos. 

Agradeço ao professor Júlio Buére pela amizade, confiança e apoio desde a graduação. É 

fundamental agradecer também à FAPEMIG e à CAPES pelo incomensurável apoio dado à 

Ciência e à formação de pessoas como eu. 

 Agradeço aos meus colegas, principalmente aos“filhos da Fátima”, pelo companheirismo, 

pela diligência nas leituras, pelas sugestões, críticas e por toda ajuda fundamental para que esse 

trabalho fosse feito. Ás minhas amigas, Mayra Bernardes e Maíra dos Anjos, agradeço pela 

disponibilidade tão zelosa em ajudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O resultado da ciência moderna não consiste na produção da verdade (mas em) um método de 

chegar a um consenso voluntário e permanente” (HABERMAS, 1971, p. 91) 

 

“Nenhum país escapa a seu destino e feliz ou infelizmente o Brasil está condenado à grandeza” 

(ARAÚJO CASTRO, 1982, p. 212) 

 

“A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer 

da gente é coragem” (Guimarães Rosa) 

 

 



7 
 

RESUMO 

 

Esta dissertação identifica a existência de um consenso explicativo na comunidade acadêmica das 

Relações Internacionais no Brasil acerca da interpretação de Gerson Moura para a política 

externa brasileira dos anos 1930 e início dos anos 1940, chamada de “equidistância pragmática”. 

A partir disso, é investigado o motivo desse consenso por meio da defesa da hipótese de que ele é 

baseado na influência do corpo burocrático da diplomacia brasileira sobre a academia de 

Relações Internacionais, no período de consolidação do campo, no país, especificamente na área 

de estudos acerca da Política Externa Brasileira e da História da Política Externa Brasileira. Essa 

investigação defende que a política externa varguista, às vésperas da entrada do Brasil na 

Segunda Mundial, é uma estratégia racional escolhida e planejada com o fim de atingir o objetivo 

fundamental do projeto político da época que era o desenvolvimento nacional. Além disso, se 

entende aqui que a noção de “equidistância pragmática” desenvolvida por Gerson Moura (1980, 

1991) envolve um processo longo de negociações diplomáticas que abarca muito mais do que a 

repetição do jargão na academia supõe. O termo “equidistância pragmática” apresenta 

características muito mais descritivas desse processo negociador do que propriamente de um 

conceito de política externa. 

 

Palavras-chave: Política externa brasileira, desenvolvimento, Getúlio Vargas, equidistância 

pragmática. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation discusses the existence of an academic consensus about Gerson Moura’s 

interpretation regarding Brazilian foreign policy in the 1930’s and the beginning of the 1940’s. 

Once the existence of this consensus is established, the investigation searches for the reasons why 

it is maintained. The argument set forward here is that the consensus exists because of the 

influence Brazilian Foreign Ministry had on the International Relations Academy consolidation 

in Brazil, especially regarding Brazilian Foreign Policy History. While these arguments were 

being constructed, another important point is set. It is established that Getúlio Vargas’ 

administration implements a “developmentist” foreign policy, the so called “equidistância 

pragmática”. The argument is that “equidistância pragmática” is a rational strategy defined and 

put into practice having the goal of attaining the major ambition of Vargas’ administration, that is 

Brazilian national development. In addition to that, it is argued that the “equidistância 

pragmática” term is much more descriptive than actually a foreign policy concept. Gerson 

Moura’s notion is related to a broader negotiation process that culminates in Brazilian alignment 

to United States in Second World War and also actually entering into war against Axis countries.  

 

Keywords: Brazilian foreign policy, development, Getúlio Vargas, equidistância pragmática. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação propõe-se a evidenciar e analisar o consenso expresso pela produção 

acadêmica brasileira relativa à Política Externa Brasileira (PEB) do governo Getúlio Vargas, 

entre os anos 1930 e 1945, procurando verificar como e por que a noção de “equidistância 

pragmática” tornou-se consensual e passou a orientar a maior parte da produção acadêmica e o 

ensino sobre este período. 

A pergunta que norteou esta pesquisa foi: O que faz com que, em meio a tantas 

divergências historiográficas e analíticas acerca dos governos do presidente Getúlio Vargas, a 

política externa do primeiro governo desse presidente, especificamente entre 1935 e 1942, tenha 

interpretações amplamente consensuais sob os mais variados aspectos e principalmente quanto à 

chamada “equidistância pragmática”? 

Os governos do presidente Getúlio Vargas são muito estudados nas Ciências Humanas, 

em todos os seus aspectos (econômico, político e social). Dentre os motivos para o interesse no 

período, vale ressaltar a complexidade da conjuntura pela qual passava o país, não apenas no 

âmbito interno, mas também, externamente. 

As características da formação e sustentação desse governo, a figura carismática de 

Vargas, a movimentação política doméstica baseada em grupos ideologicamente antagônicos 

(fascistas, “liberais”, entre outros) e o contexto externo, sobre o qual pairava a eclosão da 

Segunda Guerra Mundial, consubstanciam a efervescência do período. 

Além disso, políticas e medidas adotadas nos dois governos Vargas estabeleceram as 

condições para mudanças profundas na sociedade e na economia brasileira. Muitas dessas 

medidas foram as sementes para que o Brasil se tornasse o que é na atualidade e, portanto, o 

estudo e a compreensão do período são fundamentais para entender a trajetória brasileira ao 

longo do tempo e o país atual. 

Nesse sentido, esta dissertação analisou as interconexões entre a política externa 

Varguista implementada antes da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, conhecida como 

“equidistância pragmática”, de acordo com a elaboração de Gerson Moura (1980), e o projeto 

político desenvolvimentista, objetivo primordial das ações daquele governo nos mais variados 

âmbitos de sua atuação. Interessantemente, esse é um aspecto quase não explorado, apesar de 

importante, provavelmente em função do consenso que aqui se afirma existir. 
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As divergências interpretativas entre os acadêmicos são comuns quando se trata do 

período Vargas. Temas controvertidos são, por exemplo, o início efetivo da industrialização 

brasileira (antes ou durante esse período), a validade do termo “populismo” para caracterizar 

politicamente governos como o de Getúlio Vargas, a força de determinados grupos de interesse 

(militares, empresários, sindicalistas, etc.) dentro do governo, dentre outros. 

Nesse contexto de múltiplos estudos, com diferentes enfoques, é interessante analisar 

como determinadas interpretações se tornaram consensuais e amplamente aceitas, considerando, 

principalmente, o fato de que esse tipo de consenso historiográfico, como o construído sobre o 

período em tela, é bastante raro. Vale ressaltar que a identificação desse consenso não significa 

dizer que ele é uma unanimidade. 

Esta dissertação, de certa forma, é uma continuação do programa de pesquisa iniciado 

com o Trabalho de Conclusão de Curso1apresentado em 2009 ao Departamento de Relações 

Internacionais da PUC Minas como requisito para graduação. Nesse trabalho, o conceito de 

“equidistância pragmática”, cunhado por Gerson Moura, foi analisado em termos de “defensores” 

e “contestadores”, porém, em função das próprias características de um trabalho de conclusão de 

curso de graduação, apenas em relação a alguns autores de destaque na literatura da História da 

Política Externa. O tema do desenvolvimento econômico também foi analisado, por ser 

interligado fundamentalmente à política externa do governo Vargas e por ser fundamental para a 

noção da “equidistância pragmática”. Esta dissertação expandiu teórica e conceitualmente essa 

investigação, além de formular efetivamente uma hipótese para explicar o consenso ao redor do 

termo. 

 A hipótese aqui defendida é que o consenso historiográfico acerca da “Equidistância 

Pragmática” existe porque o corpo diplomático brasileiro, burocratizado e especializado, 

influenciou a produção acadêmica e o trabalho dos think tanks mais relevantes da área de História 

da Política Externa Brasileira. 

 No primeiro capítulo, é estabelecido o arcabouço teórico e conceitual no qual se assenta a 

investigação aqui implementada. Com base na Ciência Política e nas Relações Internacionais, a 

discussão tem como referência autores que estudam o contexto doméstico do referido período do 

governo de Vargas, assim como autores que se debruçam sobre questões relacionadas à PEB. 

                                                 
1
NEVES, Aurélia N. C. T.. A Política Externa do Primeiro Governo Vargas: Analistas e Análises. 2009. 61fls. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Departamento de 
Relações Internacionais, Belo Horizonte.   
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Destaca-se, justamente, a empreitada de interligar o contexto doméstico e internacional da 

política externa no período analisado. 

 No segundo capítulo desta dissertação, se apresentam os contextos doméstico e 

internacional do período da PEB analisada. Busca-se demonstrar o entrelaçamento entre as 

medidas adotadas pelo governo Vargas desde a “Revolução de 1930”, passando pelo Estado 

Novo, e como isso determina a formulação da PEB adotada por esse governo no período entre 

1935 e 1942, que Gerson Moura batizou de “equidistância pragmática”. 

 No terceiro capítulo, as variáveis independente e dependente são apresentadas e procura-

se explicar como elas se relacionam para compor a hipótese. Além disso, neste capítulo, se 

começa a defender a validade da hipótese apresentada. 

 Por fim, no último capítulo, são apresentadas e discutidas evidências, por meio de quadros 

construídos a partir de informações obtidas em programas de ensino de disciplinas que enfocam a 

PEB e a Análise de Política Externa (APE) em instituições que têm cursos de pós-graduação e 

graduação em Relações Internacionais ao redor do país. Através da análise dos programas de 

pesquisa e bibliografias desse tipo de disciplina, o objetivo é investigar se o ensino desses 

assuntos nas universidades ao redor do país reproduz e reforça o consenso acerca da interpretação 

da “equidistância pragmática”. Procura-se demonstrar a validade da hipótese aqui proposta por 

meio da confirmação do consenso e expondo mais amplamente a influência da Chancelaria 

brasileira na acadêmica de RI no país. 

 Refletir sobre consensos acadêmicos em áreas do conhecimento é um exercício rico em 

termos de novas possibilidades explicativas. Propor a reflexão acerca de como se estabelecem 

explicações amplamente aceitas é uma tarefa muito importante, principalmente nas Ciências 

Humanas, em função de suas particularidades.  

 Esta dissertação se insere dentro da proposta de investigar os efeitos da grande influência 

que o Itamaraty tem no meio acadêmico das RI, no Brasil, e a participação destacada que 

diplomatas que atuam como intelectuais e acadêmicos têm para a produção do campo. Além 

disso, o intuito também é contribuir para a área, (re) examinando um período da PEB tão sui 

generis e tão interessante quanto o de Getúlio Vargas, às vésperas da entrada do Brasil na 

Segunda Guerra Mundial. Lançou-se uma nova perspectiva analítica sobre a obra de um autor 

referencial para a PEB e para a História da Política Externa Brasileira, Gerson Moura, e se espera 

que esses objetivos tenham sido satisfatoriamente atingidos. 
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1. A EQUIDISTÂNCIA PRAGMÁTICA: REABRINDO O DEBATE SOBRE A 

POLÍTICA EXTERNA VARGUISTA ÀS VÉSPERAS DA ENTRADA DO BRASIL NA 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

Este capítulo tem o objetivo de desenvolver e apresentar o referencial e as ferramentas 

teóricas que sustentam a pesquisa feita nesta dissertação. A pergunta problema que inicia a 

investigação, qual seja - “o que faz com que, em meio a divergências historiográficas e analíticas 

acerca dos governos do presidente Getúlio Vargas, a política externa do primeiro governo desse 

presidente, especificamente entre 1935 e 1942, tenha interpretações amplamente consensuais 

quanto à chamada equidistância pragmática?”- impõe a mobilização de uma série de conceitos e 

abordagens teóricas que serão explicitados a seguir. 

Primeiramente, se busca elucidar a noção da “equidistância pragmática” conceitual, 

contextual e analiticamente. Em um segundo momento, com essa base sólida, se passa a 

instrumentalizar os conceitos necessários para explicar a existência desse consenso na literatura 

especializada em História da Política Externa Brasileira. 

Uma ferramenta teórica bastante útil para a análise em tela, que agrega conceitos e 

contextos domésticos e internacionais necessários nesta pesquisa, é a Teoria da Escolha Racional, 

sob a concepção de George Tsebelis (1998). Essa teoria pode ser entendida como um grande 

guarda-chuva teórico da análise aqui proposta. 

 Tsebelis (1998), ao estudar os jogos “aninhados”, busca uma explicação para o motivo 

pelo qual os atores racionais, que buscam sempre maximizar seus interesses, muitas vezes fazem 

escolhas que parecem ser subótimas, isto é, não escolhem aquelas opções que pareciam ser as 

maximizadoras dos resultados, de acordo com os seus interesses. 

 O autor esclarece que essas escolhas que parecem ser subótimas, são feitas quando o 

observador não está atento a todos os cálculos feitos pelo decisor. Normalmente, elas são 

decisões tomadas estrategicamente, num jogo em que múltiplas variáveis e atores estão 

conectados e suas decisões e interesses se influenciam mutuamente, se tornando bastante 

sofisticadas.  

O autor explica que se o observador considera que a decisão tomada foi subótima, é 

porque ele não está atento a todos os jogos dos quais o ator participa. O jogo que não está 
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evidente é aquele que a tradução em português chama de “oculto”, e no original, em inglês, o 

nested game. 

Tsebelis (1998) chama atenção para a política que ocorre em múltiplas arenas e em 

variados jogos simultâneos: dentro de um Congresso nacional, dentro do partido, entre os líderes 

a e militância, etc. Esse autor procura demonstrar que só é possível entender as motivações e o 

comportamento do decisor se o observador estudar toda a rede de jogos no qual ele está 

envolvido (TSEBELIS, p. 20, 1998). E é precisamente esse o modo que se pretende estruturar o 

estudo aqui proposto em termos da explicação da política externa varguista chamada de 

“eqüidistância pragmática”. 

As premissas do autor são que “a atividade humana é orientada pelo objetivo e é 

instrumental e os atores individuais e institucionais tentam promover ao máximo a realização de 

seus objetivos” (TSEBELIS, p. 21, 1998). Esse é o pressuposto da racionalidade e é fundamento 

da Teoria da Escolha Racional e da Teoria dos Jogos e é a partir dele que as explicações do autor 

são construídas.  

No presente trabalho, deve-se considerar que o objetivo almejado é o desenvolvimento 

brasileiro, já que o projeto desenvolvimentista nacional é colocado como o fim maior do governo 

Varguista. Nesse sentido, atuando racionalmente para atingir esse fim, o Brasil se utiliza dos 

meios disponíveis, entre eles, a política externa, se aproveitando do contexto internacional 

polarizado e em crise. 

Essa polarização oriunda do contexto da Segunda Guerra Mundial abriu brechas no 

funcionamento regular do sistema internacional e nas possibilidades de negociação de um país 

como o Brasil diante das potências, considerando as evidentes assimetrias. Além disso, a 

estratégia racional adotada permitiu que o Brasil fizesse uso de todos os meios ao seu alcance 

para atingir os fins almejados. No caso específico do contexto da “eqüidistância pragmática”, o 

desenvolvimento brasileiro era consubstanciado na implantação de uma indústria siderúrgica no 

país e no reaparelhamento das Forças Armadas. 

 George Tsebelis (1998) explica o funcionamento dos nested games estabelecendo que 

cada jogador tem algumas opções (estratégias) e que quando ele faz a sua escolha dentre elas, 

juntamente com as escolhas dos demais, o jogo é definido e cada um recebe o payoff2 atribuído a 

                                                 
2 Mesmo na tradução em língua portuguesa, a expressão payoff é mantida por já se tratar de um jargão da área. Ela 
diz respeito à recompensa ou resultado que o jogador tem depois que cada participante toma sua decisão em cada 
jogo. 
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esse resultado. As regras e os payoffs são fixos e os jogadores agem de modo a maximizar o seu 

payoff, isto é, as ações subótimas não são admitidas. A questão de efetuar a escolha subótima 

volta ao que já foi estabelecido: o jogador apenas a efetua se não age racionalmente ou se comete 

um erro. Se o observador entende que o jogador decidiu de maneira subótima, é provavelmente 

porque ele não está prestando atenção em algum outro nested game, em múltiplas arenas, no qual 

o jogador está envolvido. 

É importante frisar que a adoção dessa abordagem teórica implica em assumir uma série 

de exigências comportamentais para os atores envolvidos: suas crenças não podem ser 

contraditórias, as preferências não podem ser intransitivas e a necessidade de obedecer aos 

axiomas de cálculo de probabilidade e às regras da teoria dos jogos, entre outras. As regras 

básicas da teoria dos jogos em múltiplas arenas é que, nesses jogos, os payoffs são variáveis, e os 

payoffs do jogo da arena principal são influenciados pelos jogos de outras arenas (TSEBELIS, p. 

26, 1998). 

 Robert Putnam (2010), vinculado a essa teoria de grande alcance trabalhada por Tsebelis, 

propõe a análise política a partir do entrelaçamento das políticas doméstica e internacional em 

vez de partir do pressuposto de que uma define a outra. Esse autor entende que a política ocorre 

de modo abrangente e interconectado, no que ficou conhecido como “jogos de dois níveis”. O 

argumento de Putnam é que as decisões e resultados das negociações internacionais e domésticas 

se influenciam mutuamente, não existindo separação entre uma e outra. 

 A concepção de Robert Putnam é definida nos seguintes termos: 

 

“A luta política de várias negociações internacionais pode ser concebida como um jogo 
de dois níveis. No nível nacional, os grupos domésticos perseguem seu interesse 
pressionando o governo a adotar políticas favoráveis a seus interesses e os políticos 
buscam o poder constituindo coalizões entre esses grupos. No nível internacional, os 
governos nacionais buscam maximizar suas próprias habilidades de satisfazer as 
pressões domésticas, enquanto minimizam as conseqüências adversas das evoluções 
externas. Nenhum dos dois jogos pode ser ignorado pelos tomadores de decisão, pois 
seus países permanecem ao mesmo tempo interdependentes e soberanos” (PUTNAM, p. 
151, 2010). 

 

Fica claro que a noção de nested games de Tsebelis (1998) reforça a elaboração teórica de 

Putnam (2010), que analisa atores jogando em diferentes níveis ao mesmo tempo e que entendem 

que cada decisão influencia os atores e os contextos em cada um desses tabuleiros. 
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 Putnam (2010) ressalta que o líder de cada país está presente tanto no tabuleiro doméstico 

quanto no tabuleiro internacional, e que a complexidade do jogo de dois níveis fica evidente 

quando determinada ação em um dos tabuleiros parece perfeitamente racional e adequada, mas, 

sob a perspectiva do outro tabuleiro, pode ser completamente desastrada. Nesse sentido, a 

coerência das jogadas deve obedecer à lógica dos jogos que ocorrem nos dois níveis. O jogador 

(ou negociador), portanto, procura conceber jogadas que sejam aceitáveis tanto 

internacionalmente, quanto por seu público e burocracia domésticos. 

 Nesse sentido, Getúlio Vargas, o presidente brasileiro autoritário da época, jogava no 

tabuleiro doméstico e internacional ao mesmo tempo. Seu interesse principal realizava-se no 

nível doméstico: o desenvolvimento nacional, a prioridade para a modernização e 

industrialização do país. Cabia então ao jogo do nível internacional colaborar para os objetivos da 

arena doméstica da melhor maneira possível. É nesse sentido que, a inserção internacional 

varguista e a “equidistância pragmática” são uma política externa desenvolvimentista.  

O projeto político de Vargas, caracterizado como desenvolvimentista, canaliza todas as 

atenções, esforços e recursos para atingir esse objetivo. Dessa forma, a política externa brasileira 

do contexto de crise internacional da Segunda Guerra Mundial, que procurou negociar e 

barganhar o alinhamento ao máximo, almejando concessões das potências mundiais, “a 

equidistância pragmática”, se inscreve nesse contexto desenvolvimentista e entra como mais um 

instrumento para alcançar esse objetivo. 

 Em geral, as negociações que ocorrem em dois níveis são iterativas no sentido de que as 

propostas de acordo vão sendo modificadas à medida que cada negociador sonda as opiniões de 

suas respectivas bases domésticas. Qualquer acordo efetuado internacionalmente precisa ser 

aceito domesticamente, até mesmo porque as democracias modernas têm procedimentos legais de 

ratificação formal dos mesmos em seus parlamentos. De qualquer forma, mesmo que não exista 

um procedimento formal desse tipo, os termos da negociação internacional e o seu produto 

formal precisam ser aceitáveis em termos políticos domésticos para que ele seja, de fato, 

cumprido.  

 Putnam (2010) chama atenção para o fato de que, normalmente, os negociadores 

internacionais são mal informados acerca da política doméstica dos outros países, e sua 

capacidade de análise é bastante limitada, principalmente durante as crises. O autor considera 

que, diante de negociações com efeitos distributivos (como são as internacionais), os 
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negociadores costumam ser moderados ao apresentar seu “conjunto de vitórias” (ou winset, no 

original, em inglês). Cada negociador precisa convencer o outro de que sua proposta está dentro 

do “conjunto de vitórias” bastante atrativo e que assim, será com certeza, ratificado internamente, 

porém que ele não pode extrapolar esses limites, o que resultaria fatalmente na rejeição doméstica 

dos termos. 

 Essa base teórica é extremamente interessante para estudar negociações internacionais e 

demonstrar suas vinculações com a política doméstica. Ela serve bem ao propósito dessa 

dissertação, que procura demonstrar os vínculos da política externa varguista, chamada 

“equidistância pragmática”, com os objetivos domésticos centrados no desenvolvimento nacional. 

 Estado é um conceito fundamental nessa pesquisa, uma vez que ela está vinculada ao 

campo das Relações Internacionais e da Política Externa. O Estado é o agente que implementa e 

responde pela política externa internacionalmente. Além disso, como será demonstrado ainda 

neste capítulo, o Estado brasileiro, no contexto da Revolução de 1930 e do Estado Novo, é 

importantíssimo como ator que desencadeia mudanças profundas e duradouras na sociedade e no 

país. 

Para tratar do conceito de Estado, utilizar-se-á a noção clássica cunhada por Max Weber 

(1982) acerca do Estado moderno. Esse autor define o Estado como uma associação política que, 

diferentemente de tantas outras, guarda para si a exclusividade do direito de utilizar a força física. 

Desse modo, outras instituições que fazem uso da força física, o fazem apenas de acordo com a 

permissão do Estado. Nas palavras do autor: “Estado é uma comunidade humana que pretende, 

com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território” 

(WEBER, 1982, p. 56). 

 Noberto Bobbio (1998), tratando da origem do Estado em termos weberianos, ressalta as 

características básicas do mesmo abordando o processo de concentração do poder sobre um 

determinado território, a monopolização de serviços considerados básicos, a manutenção da 

ordem interna e externa, a produção do direito e sua imposição e o recolhimento fiscal (BOBBIO, 

1998, p. 69). 

 Esse autor demarca que, na visão weberiana, o Estado moderno se define com a existência 

de um aparato administrativo que deve prestar serviços públicos e que detém o monopólio 

legítimo da força. 
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 Este trabalho pressupõe a existência de um Estado nacional com preocupações 

desenvolvimentistas e a utilização da política externa como instrumento do alcance desse 

objetivo. Nesse aspecto, é fundamental ressaltar que os autores que consideram o governo Vargas 

no período aqui enfocado como desenvolvimentista (CERVO, 2003; por exemplo), o fazem de 

maneira retroativa, por razões que serão explicitadas a seguir.  

W. W. Rostow (1978) é pioneiro nos estudos sobre o desenvolvimento dos Estados e 

apresenta um modelo teórico da história moderna que não seguia o padrão “estático” de Marx e, 

ao mesmo tempo, elabora uma tese geral acerca das etapas que levariam uma sociedade do status 

de “tradicional” até a modernidade, isto é, em seus termos, ao consumo de massa. 

Posteriormente, outros autores elaboraram suas críticas a esse modelo paradigmático e 

analisaram as experiências de esforço desenvolvimentista de regiões não consideradas por ele, 

como a América Latina, com base em fundamentos teóricos diferentes. Exemplo disso são os 

autores como Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto (2004), que trabalham com uma noção 

que conjuga aspectos econômicos e sociológicos das sociedades latino-americanas para 

compreender sua situação de subdesenvolvimento. 

Esses autores argumentam que a elucidação das raízes sociológicas do 

subdesenvolvimento, a saber, a existência do pacto de elites (as da periferia com as do centro) 

trabalha no sentido da manutenção do subdesenvolvimento periférico. Há um interesse subjacente 

das elites periféricas em manter tal situação. 

Assim, a análise proposta por eles é feita por meio de um enfoque estrutural, que reintegra 

a interpretação em seu processo histórico. Essa análise explica os processos econômicos em que o 

poder econômico se expressa como dominação social, e, portanto, pela política. É através do 

processo político que uma classe ou grupo econômico estabelece um sistema de relações sociais 

que lhe permite impor seu modo de produção próprio. A proposta apresentada, portanto, para 

estudar o subdesenvolvimento latino americano e suas possibilidades de desenvolvimento é feita 

com base na busca pelos pontos de interseção entre o sistema econômico e o sistema social 

(CARDOSO & FALETTO, 2004). 

Ou seja, os autores entendem como fundamental o reconhecimento da historicidade da 

situação de subdesenvolvimento. A vinculação ao mercado internacional e o modo como os 

grupos sociais definiram suas relações voltadas para o exterior são basilares para a configuração 

desse sistema periférico. Nessa visão, as noções de centro e periferia dizem respeito às funções 
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que as economias subdesenvolvidas desempenham na divisão internacional do trabalho sem levar 

em consideração os fatores políticos sociais que configuram a situação de dependência 

(CARDOSO & FALETTO, 2004).  

Especificamente, na política externa brasileira, de acordo com Cardozo e Miyamoto 

(2006), a partir da década de 1930, momento abarcado pelo estudo aqui proposto, o 

desenvolvimento passou a ser o vetor da política externa brasileira e a expressão maior do 

interesse nacional. Dessa forma, ele moldava o conjunto de ações do Estado diante do sistema 

internacional. O desenvolvimento era condicionante das estratégias e negociações internacionais 

do Brasil, balizando o modo de inserção externa do país (CARDOZO; MIYAMOTO, 2006). 

Maria Regina Soares de Lima (2005) argumenta no mesmo sentido. Ela afirma a 

importância da política externa como instrumento do projeto de desenvolvimento brasileiro. A 

autora entende, inclusive, que o discurso da política externa brasileira utiliza o argumento de que 

é instrumento do projeto de desenvolvimento nacional como legitimação interna. 

Moura (1991) não aborda explicitamente a questão do desenvolvimento econômico. 

Defende-se, nesta dissertação, que a descrição e estudo minucioso que esse autor faz da estratégia 

de negociação que o Brasil adotou diante das potências beligerantes, em troca de seu 

alinhamento, tem como motivo subjacente das decisões e escolhas políticas brasileiras é o 

desenvolvimento nacional, consubstanciado na barganha por industrialização e reequipamento 

das Forças Armadas. Em seus trabalhos sobre o período, Gerson Moura (1980, 1991) não 

sublinha ou evidencia as relações entre a política externa que ele chamou de “equidistância 

pragmática” e o projeto político do governo brasileiro da época, o desenvolvimento nacional.  

Nesta dissertação, a definição do conceito de políticas públicas aparece como auxiliar na 

construção teórica daquilo que será entendido aqui como política externa, uma vez que, aqui, a 

política externa é compreendida como um tipo de política pública, apesar de suas especificidades 

que serão apresentadas e discutidas adiante.  

Celina Souza (2006), em um texto fundamental para a subárea da Ciência Política, frisa 

que não existe uma definição ou conceito para políticas públicas que seja consolidado como 

melhor ou mesmo, unívoco. Ela argumenta que autores importantes que se debruçaram sobre o 

tema enfocaram diferentes aspectos ao buscar uma definição. Noções como a que entende que 

política pública é um conjunto de ações do governo que produzem efeitos, e também a definição 
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que afirma que política pública é a soma das atividades do governo são ressaltadas por Souza 

(2006).  

 De todo modo, Souza (2006) apresenta o conceito de políticas públicas considerado mais 

conhecido. Esse conceito demarca que para entender o que são políticas públicas, algumas 

questões precisam ser respondidas: “como, quem ganha o quê, por que e que diferença isso faz” 

(SOUZA, p. 24, 2006). Essa autora alinhava a discussão acerca da definição de políticas públicas 

afirmando que, em geral, os conceitos diversos ressaltam “o embate entre interesses, preferências 

e idéias que ocorre dentro dos governos”(SOUZA, p.25, 2006). Ela afirma ainda que, de modo 

geral, essas definições tratam o tema de uma maneira holística e que “indivíduos, instituições e 

interações, ideologias e interesses importam” (SOUZA, p. 26, 2006), ainda que, nas visões dos 

diferentes autores, existam diferenças acerca da relevância dada a esses fatores.  

 De todo modo, Souza estabelece que a partir da literatura acerca das políticas públicas, 

quando se trata de definição conceitual, é possível sintetizar determinados aspectos fundamentais:  

 

- A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de 
fato, faz. 
- A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja materializada 
através dos governos, e não necessariamente se restringe a participantes formais, já que 
os informais são tambémimportantes. 
- A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras. 
- A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados. 
- A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de longo 
prazo. 
- A política pública envolve processos subseqüentes após sua decisãoe proposição, ou 
seja, implica também implementação, execução e avaliação. (SOUZA, 2006, p. 36). 

 

Interessante é a mencionada tipologia de políticas públicas de Theodor Lowi (1972), que 

se baseia no princípio de que “a política pública faz a política” (SOUZA, 2006, p. 28).  

O referido autor desenvolve quatro tipos de política pública: a distributiva, a regulatória, a 

redistributiva e a constitutiva. A primeira delas, a distributiva, diz respeito às decisões do governo 

que tratam da gestão dos recursos escassos e seus impactos sobre os grupos sociais e regiões, 

considerados mais individuais do que coletivos. A política regulatória é bastante visível para a 

sociedade e envolve a definição de normas e regulamentos para o funcionamento da burocracia, 

do aparato estatal e da sociedade. A política pública redistributiva, por sua vez, atinge grande 

número de pessoas e impõe perdas concretas no curto prazo para determinados grupos sociais e 
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ganhos incertos e futuros para outros grupos. Essas políticas são as políticas sociais universais, 

em geral. Por fim, as políticas constitutivas são aquelas que lidam com procedimentos.  

O sentido geral dessa tipologia é que cada política pública gera pontos de vetos ou 

coalizões de apoio diferentes dentro do sistema político, em torno de sua tomada de decisão, e o 

seu desenrolar, que se dá em diferentes arenas, é o processo político efetivamente.  

De acordo com esses termos, se pode entender a política externa como um tipo de política 

pública distributiva, uma vez que abarca decisões governamentais que gerenciam os recursos 

limitados disponíveis na sociedade, produzindo ganhadores e perdedores, isto é, com impactos 

individuais em determinados grupos sociais mais proeminentes do que impactos no conjunto da 

sociedade como um todo. Esse é o raciocínio desenvolvido por Maria Regina Soares de Lima 

(2000), uma das principais referências para o estudo da Política Externa Brasileira. 

Especificamente sobre essa caracterização, Letícia Pinheiro e Mônica Salomón (2013) 

consideram a política externa um tipo de política pública que tem a especificidade de ser 

“implementada fora das fronteiras estatais, o que pode levar a uma distância considerável entre 

objetivos e resultados” (PINHEIRO & SALOMÓN, p. 41, 2013).  

Essas autoras demarcam também que a política externa é diferente da mera ação externa 

(que pode ser qualquer tipo de contato do governo com variados atores internacionais). A política 

externa como política pública tem a característica de passar por um processo de elaboração o qual 

recebe demandas de variados grupos de interesse e é influenciado pela competição que ocorre 

normalmente na política doméstica.  

O conceito de política externa, como muitos no campo das Ciências Humanas, é rico em 

debates. Atualmente, uma das discussões mais importantes sobre essa noção é justamente a sua 

caracterização como uma política pública e em que termos ela pode ser entendida como tal.  

Lima (2000), debruçando-se sobre esse tema, define que, como diz a tradição realista, 

uma parte da política externa efetivamente é política de Estado, em termos de “prerrogativa do 

soberano” e das “limitações democráticas” existentes. Em assuntos de defesa e segurança, até 

mesmo de economia, costuma ser necessário certo grau de segredo de Estado e a colocação em 

prática de recursos de autoridade, os quais ficam apartados do escrutínio público e do debate mais 

abrangente por diferentes grupos políticos internos. Ao mesmo tempo, a política externa, por ter 

características também de política pública, abarca questões de “representação e conciliação de 

interesses diversos e de administração de conflito” (LIMA, p. 284, 2000). 
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De acordo com essa autora, a política doméstica tem influência na política externa, que 

deixa de ser, portanto, o chamado “interesse de Estado”, quando ela passa a ter resultados 

distributivos e quando estão em jogo custos e benefícios que são desigualmente distribuídos na 

sociedade. Efetivamente, a inserção do país na economia internacional e a abertura econômica 

contribuem de modo essencial para a politização da política externa em função dos impactos 

mencionados. 

Carlos Milani e Letícia Pinheiro (2013) também se propõem a debater os desafios da 

caracterização da política externa como uma política pública e entendem que, ao analisá-la, os 

estudiosos devem ter em mente o Estado e o governo agindo no âmbito internacional. A política 

externa deve ser levada para o campo da “política”, no sentido de que a sua formulação e 

implementação fazem parte da dinâmica das escolhas e dos debates do governo. Ou seja, a 

política externa também está sujeita aos processos de barganha, debate, disputa, acordos entre os 

representantes de diferentes grupos de interesse que compõem a esfera política da sociedade. 

Entretanto, eles não negam a especificidade da política externa, que assim como toda política 

pública é formulada domesticamente, porém diferentemente das demais, é implementada 

externamente.  

Os referidos autores salientam que estudar a política externa como política pública é, 

“teórica e metodologicamente”, compreender como e por quais motivos os governos optam por 

determinados cursos de ação e decisão, considerando, desse modo, que a política externa, assim 

como as demais políticas públicas, têm caráter transitório e efêmero.  

Milani e Pinheiro (2004) afirmam que, desde a redemocratização do Brasil, é possível 

perceber de modo mais evidente a politização e a queda do argumento do insulamento da política 

externa, porém, isso não deve servir para, ao comparar com a política externa do passado, 

considerá-la despolitizada, o que serviria para manter o modelo de separação entre burocracia e 

política. Isto é, esses autores vislumbram o estudo da política externa pretérita, mesmo em 

contextos não democráticos, como política pública, em sua interação entre diferentes atores e 

grupos de interesse da sociedade e do governo. 

Feitas essas ressalvas, para este trabalho, entender-se-á política externa, de modo 

genérico, como 

“o conjunto de ações e decisões de um determinado ator, geralmente, mas não 
necessariamente o Estado, em relação a outros Estados e atores externos – tais como 
organizações internacionais, corporações multinacionais ou atores transnacionais -, 



25 
 

formulada a partir de oportunidades e demandas de natureza doméstica e/ou 
internacional” (PINHEIRO, 2004, p. 7). 

 

 Assim, esse conceito básico deixa claro que se trata do modo como os representantes do 

Estado formulam e implementam a atuação desse no âmbito internacional. No caso brasileiro, 

especificamente, ao longo da história, é possível perceber a contínua busca por autonomia e 

aumento de seus recursos de poder diante das condições dadas pelo sistema internacional. Além 

disso, o desenvolvimento também pode ser considerado uma constante na política externa 

brasileira. A política externa foi tradicionalmente considerada ferramenta fundamental do projeto 

desenvolvimentista brasileiro, além de instrumento da projeção internacional (PINHEIRO, 2004). 

 Maria Regina Soares de Lima (1994), em outro artigo, apresenta três diferentes 

perspectivas para o estudo da política externa. O modelo clássico, “carregado das tintas do 

enfoque realista” (Estado como unidade monolítica, preferências exógenas, busca pela 

maximização dos interesses), o modelo político social (as preferências não são fixas, enfoque no 

processo político de formação da política externa que é resultante do jogo político das forças 

sociais, governamentais e políticas) e o modelo interativo, que é o modelo que parece mais 

adequado para a presente pesquisa em construção, de acordo com os contornos já delineados 

neste modelo analítico. 

 Interessantemente, o modelo interativo busca combinar as características dos outros dois 

modelos referidos e superar as deficiências que eles apresentaram. Ele abarca a interação 

estratégica do modelo clássico e considera os determinantes internos do modelo político social. 

Nesse modelo, as interações tanto externas quanto do jogo político doméstico são levadas em 

consideração. A autora, nesse aspecto, cita o trabalho de Robert Putnam e seu esforço de agregar 

os dois níveis (internacional e doméstico) em suas análises. Esse autor também será mobilizado, 

em tempo, na construção analítica em tela. 

 De maneira bastante convincente, Lima afirma sua preferência teórica para o estudo da 

política externa na “vinculação entre oportunidades sistêmicas e projetos nacionais” (LIMA, p. 

46, 1994). No caso da autora, ela pretende estudar a relação entre democracia e a formulação e 

implementação da PEB. No caso do modelo analítico aqui em desenvolvimento, a “vinculação 

entre oportunidades sistêmicas e projetos nacionais” informará a análise da PEB sob um governo 

autoritário. 
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 Dessa forma, o conceito de política externa como política pública serve como instrumento 

teórico para o estudo aqui proposto nos termos acima mencionados. 

É interessante perceber que esse nome dado à política externa do período aqui estudado, a 

“equidistância pragmática”, é tratado como um conceito; porém, em seus trabalhos sobre o 

assunto, Gerson Moura, o autor da análise e do termo, apresenta uma vertente muito mais 

descritiva do processo de inserção internacional do Brasil do que propriamente explicativa. 

Para apresentar uma formulação conceitual do que foi a “equidistância pragmática” na 

obra de Gerson Moura (1980) é necessário assimilar todo o processo de negociação que ele 

descreve e que culmina com a ideia da “autonomia na dependência”. A partir da interpretação de 

Moura (1980) e de sua descrição pormenorizada do processo em que se deram as negociações do 

Brasil com as potências beligerantes pelo seu alinhamento, se tem a proposta de um conceito 

propriamente dito para a “equidistância pragmática”. 

A “equidistância pragmática” foi uma política externa desenvolvimentista 

implementada pelo Brasil durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, entre 1935 e 1942, 

como a melhor estratégia racional disponível, tendo em vista o projeto político doméstico que 

visava o desenvolvimento nacional. Ela consistia em barganhar entre as potências envolvidas 

na guerra, EUA e Alemanha, as concessões mais vantajosas para o Brasil, em troca de seu 

alinhamento. Isso era possível apenas em função do contexto extraordinário causado pela 

Segunda Guerra Mundial, que colocava o sistema internacional em crise, e abria margens de 

negociação para os países periféricos diante dos centrais. 

Para explicar o contexto doméstico brasileiro do período, Luiz Werneck Viana (1978) 

utiliza-se da noção de “revolução pelo alto”, acompanhada de um projeto de modernização 

conservadora, advinda da obra clássica de Barrington Moore Junior (1969). Essa ideia é baseada 

nas experiências alemã e japonesa de modernização social e industrialização. Nesses países, não 

ocorreu uma revolução burguesa que acabou com os obstáculos feudalistas que impediam a 

industrialização, como foram as experiências inglesa, francesa e americana. 

Barrington Moore Junior (1967) explica a industrialização e modernização da Alemanha e 

do Japão através da associação entre as elites agrárias conservadoras e as classes comerciais e 

industriais, que, apesar de relativamente fracas politicamente, eram fortes o suficiente para não 

serem desprezadas (MOORE JUNIOR, 1967).  
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O objetivo dessa união de classes é impedir uma revolução camponesa que levasse ao 

comunismo nessas sociedades, que eram ainda basicamente agrárias. Nesse sentido, a 

modernização conservadora procura manter o status quo da estrutura social vigente. No processo 

de revolução pelo alto e modernização conservadora, existe a necessidade de “criar” o cidadão 

por meio de sistemas educacionais nacionais que promovem a lealdade das massas a essa nova 

abstração, o Estado nação. Outra característica interessante é que surgem notáveis líderes 

políticos e governantes, que normalmente pertencem e se formaram dentro das elites tradicionais, 

mas ao mesmo tempo são dissidentes delas (MOORE JUNIOR, 1967). Tudo isso pode ser 

aplicado ao Brasil da Revolução de 1930 e do Estado Novo e a seu líder maior, Getúlio Dornellas 

Vargas. 

O autor aponta também que, ao passo que há desenvolvimento industrial, os operários 

também têm ganhos, isto é, direitos sociais ou a chamada política social. Porém, para garantir a 

estabilidade política e controlar eventuais insatisfações das camadas superiores, o governo 

precisa investir em um aparato burocrático repressivo eficiente com o objetivo de se libertar das 

forças reacionárias mais radicais. Barrington Moore Junior (1969) afirma que para modernizar 

sem alterar as estruturas sociais, o Estado precisa se separar da sociedade (MOORE JUNIOR, p. 

508, 1967). 

 Seguindo esse raciocínio, é fundamental entender a noção de “autonomização” do Estado. 

Luciano Martins (1985) conecta as ideias de autonomia estatal em relação ao político e 

“desarticulação social”. Esse autor entende que, na América Latina, a formação dos Estados se 

deu em situação de “dependência estrutural externa”, e isso resultou no fato de que prevalece 

para esses países a tendência de que exista uma “dissociação entre as relações de produção e as 

relações de reprodução” (MARTINS, p. 30, 1985). 

 Há, então, uma desconexão entre as duas dinâmicas. Em situações de mudança social, 

como por exemplo, a industrialização, as relações de produção são alteradas, enquanto as 

relações de reprodução social têm suas estruturas mantidas. No caso da industrialização da 

América Latina, esse processo não foi desencadeado por conflitos de classe;Ao contrário, o 

conflito social nessas sociedades surgiu como resultado da mudança social em andamento e é 

resultado desse tipo específico de desenvolvimento econômico (MARTINS, p. 31, 1985). 

 No Brasil, especificamente, os conflitos sociais existentes eram de “curto alcance e 

localizados geograficamente, portanto, incapazes de gerar mudança social”. A crise de 1929 e as 
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políticas adaptativas que o Estado implementou a partir dela desembocaram no processo de 

industrialização brasileiro. A partir desse exemplo, Martins ilustra a desarticulação entre as 

relações de produção e as relações de reprodução social: a origem da mudança social é externa à 

sociedade (MARTINS, 1985). 

 Esse episódio marca a evolução do Estado brasileiro no sentido de se tornar o principal 

agente da transformação social na sociedade. O Estado, a partir da “Revolução de 1930”, passa a 

atuar como garantidor da ordem capitalista, mas também como ator do processo de produção 

capitalista. O Estado precisa de uma burocracia especializada para atuar nas diversas áreas 

técnicas e o resultado disso é que a burocracia estatal se reproduz dotada de interesses específicos 

que se realizam pela “ampliação do intervencionismo estatal”. (MARTINS, p. 34, 1985). No 

contexto de um estado corporativista e autoritário que tutela e institucionaliza os conflitos entre a 

classe trabalhadora e patronal, se tem que o estado é interventor tanto no âmbito das relações de 

produção, quanto da manutenção da sociedade capitalista (MARTINS, 1985). 

 O espaço ocupado na sociedade tende a ser ampliado justamente pelos próprios interesses 

da burocracia. O Estado torna-se “instrumento e beneficiário da desarticulação 

social”(MARTINS, p. 34, 1985). A principal arena política na qual os interesses sociais e 

políticos competem e demandam é dentro do aparato estatal, o que torna a separação entre 

sociedade civil e Estado bastante difícil de demarcar. O acesso e as regras da arena estatal são 

determinados pela estrutura corporativa autoritária desse Estado e não são expressões políticas 

dos conflitos que existem na sociedade, o que “reforça a assimetria fundamental de poder entre as 

classes dominantes e subalternas” (MARTINS, 1985). 

 Essas esferas de poder dentro do aparato burocrático do Estado tendem a adquirir 

liberdade em relação aos interesses e conflitos que ocorrem propriamente na sociedade, daí 

advém a autonomia relativa que esse Estado adquire para atuar. A conclusão de Martins (1985) é 

que essa configuração de Estado intervencionista com liberdade de atuação é possível apenas em 

função da autonomia em relação à dimensão política que existe em sociedades desarticuladas 

(MARTINS, 1985). 

 Corporativismo é outro conceito central para entender este período da história brasileira. 

Em geral, o corporativismo propõe a organização da sociedade com base na representação por 

atividade profissional. A ideia é que a associação baseada nas corporações seria baseada em 

interesses concretos e formaria uma solidariedade orgânica, que resultaria em neutralização do 
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conflito entre as classes em termos políticos e ideológicos. (BOBBIO, 1998). Essas noções 

servem bem aos propósitos de Getúlio Vargas em seu governo, que buscava estabilizar a política 

nacional, a economia e modernizar o país sem, contudo, alterar as estruturas sociais.  

 É importante ressaltar que existem diferenças entre o chamado corporativismo tradicional 

ou contra-revolucionário e o corporativismo dirigista (BOBBIO, 1998). Para o presente trabalho, 

o conceito de corporativismo dirigista será utilizado. Esse tipo de corporativismo é aquele 

normalmente associado aos regimes fascistas ou de tendências fascistas. O corporativismo 

dirigista é utilizado pelas classes governantes em países que buscam sair de uma economia 

basicamente agrária e passar para uma economia industrializada e precisam controlar esse 

processo e voltar todas as energias e recursos para alcançar melhores resultados (BOBBIO, p. 

289, 1998). 

 Além disso, esse tipo de organização política costuma ser utilizado como “uma tentativa 

autoritária de resposta ao esfacelamento do mundo liberal” (BOBBIO, p. 289, 1998), algo que se 

encaixa bem com a situação brasileira e de seu governo diante da crise do liberalismo e da 

democracia dos anos 1930. O corporativismo fascista busca a unidade do sistema e a ligação de 

todas as corporações e organizações ao Estado. Os interesses individuais de cada um e de cada 

categoria devem estar submetidos ao interesse coletivo e nacional, no caso, o desenvolvimento 

econômico. 

 Esse corporativismo fascista foi evoluindo em um sentido dirigista e autoritário, sendo 

adotado em países que se encontravam em esforço de industrialização e entendiam que a 

prioridade era o crescimento econômico (BOBBIO, 1998). A ideia de estabelecer paz e harmonia 

entre as classes, garantindo mobilização nacional pela industrialização, crescimento econômico e 

desenvolvimento, era bastante atraente para países latino-americanos, como o Brasil de Getúlio 

Vargas.  

 Vale dizer que, como o regime varguista não era propriamente fascista, ainda que 

inspirado nesse tipo de organização social. O corporativismo brasileiro, apesar de inspirado 

naqueles dos regimes fascistas e apresentando diversas características do mesmo, se desenvolveu 

de maneira particular, sendo referido por Wanderley Guilherme dos Santos (1994) como 

“corporativismo subdesenvolvido”. 

 No “corporativismo subdesenvolvido” brasileiro, nenhum ator relevante – burocracia, 

forças armadas e intelectualidade – da ordem estabelecida a partir de 1930 forjou sua identidade 
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coletiva com base em partidos políticos. A política social e trabalhista foi usada para domesticar 

o empresariado e os trabalhadores e dispensava estruturas partidárias e institucionais (SANTOS, 

p. 33, 1994). 

 Ficava estabelecida, dessa forma, uma separação entre o processo político partidário e a 

competição entre o empresariado e as classes trabalhadoras. O aparato partidário e institucional 

era dispensado como espaços de reivindicação, e o espaço burocrático era a via que devia ser 

utilizada para isso. A burocracia estatal ficava fortalecida porque atuava como árbitro. A 

estabilidade da relação entre patrões e empregados era conseguida à custa da instabilidade 

institucional política (SANTOS, 1994). 

No estudo sociológico que Viana (1978) faz, fica evidente que, em sua visão, o governo 

brasileiro pós-Revolução de 1930 e no Estado Novo (a partir de 1937) não estavam dominados 

por uma classe ou grupo de interesse específico. O projeto era justamente criar um tipo de Estado 

que forjasse uma união nacional que sublimasse o conflito de classes e as unisse em torno de um 

projeto comum, que era, exatamente, a modernização e o desenvolvimento nacionais.  

Como já foi mencionado, como o projeto político varguista era o desenvolvimento 

nacional, toda a construção do Estado Novo e a estruturação do aparato burocrático foram feitas 

no sentido de proporcionar condições técnicas especializadas a esse Estado de atingir esse 

objetivo principal. O apaziguamento de conflitos entre as classes e a estruturação técnica do 

Estado ocorreram nesse sentido. A política externa, como política pública e também como 

instrumento da burocracia especializada é acionada para aproveitar as oportunidades do contexto 

internacional para contribuir com o principal objetivo nacional. 

 A modernização e o desenvolvimento seriam atingidos por meio do programa 

desenvolvimentista que colocava a economia em primeiro lugar e a política em segundo plano. O 

aparato governamental técnico e burocrático de um Estado baseado em corporações profissionais 

colocaria as decisões em termos de planejamento de longo prazo e as retiraria do jogo político 

partidário e parlamentar, considerado negativo. 

A partir do robusto arcabouço teórico que foi aqui estabelecido para explicar com mais 

profundidade a noção de “equidistância pragmática” e seus conceitos e abordagens teóricas 

fundamentais, é fundamental remeter à pergunta que essa dissertação pretende responder.  

Para explicar porque existe um consenso quanto à interpretação da política externa de 

Vargas entre 1935 e 1942, sob a alcunha de “equidistância pragmática” dada por Gerson Moura 
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(1980), esta dissertação investiga as origens do campo de Relações Internacionais no Brasil e 

suas principais instituições produtoras de conhecimento. O conceito de thinktanks é mobilizado 

aqui e tem importância teórica e analítica porque ajuda na explicação acerca do referido consenso 

da literatura especializada em História da Política Externa Brasileira. 

Os think tanks são instituições típicas da cultura política norte-americana e têm o objetivo 

de “promover debates sobre políticas públicas, desenvolver pesquisas, análises, ideias, conceitos 

e narrativas, e publicar relatórios, memorandos, artigos e livros refletindo o “estado da arte” do 

debate público em diferentes esferas e áreas de interesse” (BELLI & NASSER, p. 153, 2014). 

 Benoni Belli e Filipe Nasser (2014), ao tratarem dos think tanks, demonstram como essas 

organizações, seu funcionamento e funções estão intimamente ligados à cultura política dos 

Estados Unidos da mesma forma que os partidos políticos, lobistas, conglomerados de 

comunicação, associações de classe, etc. 

 Características específicas da vida política dos EUA, como a longevidade de seu sistema 

democrático, a participação da sociedade civil no debate político, o hábito da filantropia, entre 

outras, colaboram para a existência, produtividade e importância dessas organizações que, sem 

fins lucrativos e de maneira independente, atuam na área da pesquisa, na interseção entre a 

academia e os fóruns políticos, propagando ideias, discursos e narrativas, nos meios 

especializados, na imprensa e no espaço público em geral (BELLI & NASSER, p. 158, 2014). 

 Os think tanks produzem análises vinculadas a políticas públicas e tem a intenção de 

prover tanto os tomadores de decisão quanto a opinião pública acerca dessas informações e 

estudos. Uma característica importante dessas organizações é o fato de que muitas delas vivem de 

doações de grandes filantropos que acreditam nas causas e princípios que elas defendem. Eles 

dão muita importância ao fato de serem apartidários, porém atribuem a si a características de 

“conservadores” ou “progressistas”. Ainda assim, eles podem ter algum tipo de relação com os 

partidos políticos americanos e departamentos de universidades. 

 É importante ressaltar que os think tanks atuam na interligação entre a academia e a 

prática política, tendo o objetivo explícito de intervir e influenciar nas escolhas de políticas 

públicas e nas tomadas de decisão.  

Fica evidente a partir desse panorama que o funcionamento e as características 

fundamentais dos think tanks, condicionados pela política e tradições americanas, dificilmente 

seria reproduzido em qualquer outro lugar do mundo. Nesse sentido, Tatiana Teixeira (2013) 
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estudou a existência e a atividade de think tanks no Brasil procurando uma definição que fosse 

mais adequada ao país, esboçando um “modelo brasileiro” de think tanks. A autora realizou 

entrevistas com diversos acadêmicos e especialistas de várias instituições de pesquisa e 

universidades no Brasil acerca desse tema. 

 De acordo com a literatura específica acerca de think tanks e considerando que não existe 

um conceito unívoco amplamente aceito na mesma e as respostas obtidas dos entrevistados, 

Tatiana Teixeira (2013) chega a algumas conclusões que influenciam as características principais 

dos think tanks brasileiros: o investimento em pesquisa no país é basicamente feito pelo governo; 

os think tanks brasileiros, muitas vezes, são organizações quase governamentais e também 

agências propriamente governamentais e fundações públicas; existem nichos de think tanks nas 

principais universidades brasileiras; existem think tanks híbridos, que também são organizações 

não governamentais ou fundações (TEIXEIRA, p. 5, 2013). 

Além desses critérios, para o cenário brasileiro, a autora considera que é de fundamental 

importância incluir o que ela chama de “nichos de think tanks”3 que seriam as universidades, com 

seus centros e núcleos de pesquisa e departamentos. 

 Diante dessas considerações e desse debate conceitual, a noção de think tank interessa ao 

presente trabalho porque será considerado, aqui, que as universidades mais relevantes do campo 

das Relações Internacionais no Brasil são think tanks, que produzem e exercem a influência desse 

tipo de instituição adaptada ao contexto brasileiro. 

 A partir dos conceitos e abordagens teóricas mobilizados neste capítulo, será discutido a 

seguir o contexto doméstico brasileiro e internacional do período do primeiro governo de Getúlio 

Vargas. As noções conceituais mencionadas permitem entender a situação política doméstica no 

país, que passava por mudanças profundas e, ao mesmo tempo, o âmbito internacional 

conflituoso e polarizado entre Aliados e Eixo, da Segunda Guerra Mundial. 

 O viés teórico de George Tsebelis (1998) e Robert Putnam (2010) dá o arcabouço 

fundamental para compreender a necessidade de compreensão dos dois níveis políticos, 

doméstico e internacional, de maneira interligada e com interferências mútuas.  Os conceitos de 

autores clássicos da Ciência Política permitem explicar o panorama político brasileiro que vai 

sendo alterado e construído, desde a “Revolução de 1930”. 

                                                 
3 “Thinktank clusters” no original, tradução nossa. 
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É fundamental perceber que a política externa brasileira desempenhada neste momento de 

crise e polarização internacional não é desvinculada da política doméstica. Como Gerson Moura 

(1980, 1991) frisa, ela é fruto da estrutura internacional, já que as possibilidades de ação 

brasileira são limitadas pela flagrante assimetria diante das potências mundiais, mas o 

aproveitamento das brechas e das margens de manobra para negociar o alinhamento, até o limite, 

é resultado da necessidade de conseguir recursos para atingir o objetivo fundamental de 

desenvolvimento. Nesses termos, a “equidistância pragmática” é caracterizada como uma política 

externa desenvolvimentista. 
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2 EQUIDISTÂNCIA PRAGMÁTICA: ESTRATÉGIA RACIONAL E POLÍTICA 

EXTERNA DESENVOLVIMENTISTA 

 

 O presente capítulo tem o intuito de apresentar a contextualização doméstica e 

internacional da política externa brasileira praticada no período compreendido entre 1935 e 1942 

e chamada de “equidistância pragmática”. A elucidação desses contextos é importante de acordo 

com as ferramentas teóricas empregadas nesta análise e faz parte da construção do argumento que 

se procura apresentar aqui.  

Este capítulo é mais uma etapa da investigação acerca dos motivos que contribuem para a 

produção de um consenso acerca da política externa brasileira durante o primeiro governo 

Vargas, considerando que consensos explicativos acerca dos mandatos do presidente Getúlio 

Vargas, quanto aos mais variados aspectos, são bastante raros. 

 As abordagens de Tsebelis (1998) e Putnam (2010) apresentadas no capítulo anterior são 

o referencial teórico fundamental para a construção deste capítulo e, portanto,nesta dissertação, se 

assume que a análise da política externa não depende apenas das causas estruturais do sistema 

internacional, mas também está profundamente enraizada na política doméstica. 

Neste capítulo, o contexto político nacional brasileiro, desde a Revolução de 1930, 

passando pela construção do Estado Novo, será apresentado para que se possa ter uma 

compreensão abrangente dos efeitos provocados por essas mudanças domésticas sobre a política 

externa brasileira. 

 É importante frisar que, como foi discutido no capítulo anterior, a partir das noções de 

nested games, de George Tsebelis (1998), e de “jogos de dois níveis”, de Robert Putnam (2010), 

as questões políticas domésticas e internacionais se influenciam mutuamente e os governantes 

tomam suas decisões levando em consideração os fatores de ambos os níveis para cada decisão, 

em cada nível. 

 Desse modo, da mesma forma que as mudanças que ocorriam domesticamente no Brasil 

influenciavam a formulação e a execução da política externa brasileira, o contexto internacional 

de crise que antecede a Segunda Guerra Mundial e sua polarização, durante o conflito, também 

produziam impactos importantes no cenário nacional. É essa contextualização nacional brasileira 

e internacional que este capítulo objetiva elucidar, assim como seus laços e influências mútuas. 



35 
 

 Além disso, se pretende evidenciar aqui a centralidade do Estado na condução de um 

projeto de desenvolvimento nacional. Entende-se que, a partir da Revolução de 1930, o Estado 

brasileiro passa, deliberadamente, a se reformar e modernizar, em termos políticos, econômicos, 

sociais e, inclusive, burocráticos, para tomar as decisões e implementar os projetos e políticas 

necessárias para o alcance desse objetivo considerado primordial, inclusive, em termos de 

política externa. 

 Todo o aparato governamental brasileiro, desse momento em diante, passa por mudanças 

profundas no sentido de moldar-se e preparar-se para realizar o projeto do desenvolvimento, além 

de ter condições de interferir e atuar diretamente na sociedade, de maneira a organizá-la para que 

ela estivesse apta, também, para atuar na consecução desse objetivo.  

 Pretende-se demonstrar aqui que a “equidistância pragmática”, como passou a ser 

conhecida a política externa brasileira empreendida por Getúlio Vargas no momento antecedente 

ao alinhamento brasileiro na Segunda Guerra Mundial, desde os trabalhos de Gerson Moura 

(1980, 1991), foi mais um instrumento mobilizado para a consecução do objetivo fundamental da 

política doméstica no período, o desenvolvimento nacional. Desse modo, a “equidistância 

pragmática” é, evidentemente, uma política externa desenvolvimentista.  

As negociações no nível internacional eram pensadas tendo em vista, obviamente, as 

conjunturas e limitações do sistema internacional, mas visavam ganhos que seriam aproveitados 

para realizar o objetivo maior do projeto político nacional: o desenvolvimento. 

Primeiramente, se enfoca o contexto doméstico, a partir de autores consagrados da Ciência 

Política brasileira, com suas explicações canônicas para a Revolução de 1930 e o Estado Novo. 

Em um segundo momento, é abordado o contexto internacional de crise da Segunda Guerra 

Mundial e, por fim, se pretende que as ligações mútuas e interconexões entre esses dois níveis 

estejam evidentes, além de como isso define a política externa brasileira conhecida como 

“equidistância pragmática”. 

 Wanderley Guilherme dos Santos (1994) utiliza o modelo de Robert Dahl (1971; 1997) 

para explicar a sociedade brasileira no contexto da Revolução de 1930 e do Estado Novo. Para 

Dahl, os eixos fundamentais que possibilitam compreender a evolução política de uma sociedade 

são a liberalização e a participação (SANTOS, 1994). 

 Santos (1994) explica que a liberalização é medida pelo grau de institucionalização que as 

regras de competição política atingem na sociedade e pela aceitação de seus resultados pelos 
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participantes da mesma. Aqueles que atuam na disputa dentro da arena política reconhecem, 

mutuamente, os direitos de organização e de expressão, ou seja, de participação política de modo 

amplo. Essaparticipação, por seu turno, é dada pela proporção da população daquela sociedade 

que efetivamente tem esses direitos e liberdades garantidos na arena política. O autor frisa que 

esses dois movimentos não necessariamente acontecem ao mesmo tempo ou obedecem ao mesmo 

ritmo. 

 Santos (1994), seguindo Dahl (1971), argumenta que os países que primeiramente 

efetivaram a liberalização, para depois a participação, são mais estáveis do que aqueles que 

primeiro efetivaram o alargamento da participação política e, apenas posteriormente, 

institucionalizaram a disputa na arena política. A Inglaterra é um exemplo do primeiro tipo, e os 

países da América Latina, em geral, do segundo (SANTOS, 1994). 

 Esse autor argumenta que na América Latina, a política social foi “instrumento de 

engenharia social” utilizado para “conciliar a participação ampliada com a baixa 

institucionalização” das regras do jogo político (SANTOS, p. 30, 1994). A “quase 

universalização da participação” foi adotada sem que isso alterasse o esquema existente de 

“competição” entre as elites, organizada em uma dinâmica fracamente institucionalizada.  

 Nesse sentido, o surgimento da legislação social na América Latina e, principalmente, no 

Brasil, nos anos 1930, está relacionado com a “agitação das massas e a crise das instituições 

políticas” (SANTOS, p. 30, 1994). Assim, a política social aparece para resolver o grave 

problema da “participação ampliada” em uma situação na qual não se pretendia alterar a questão 

da institucionalização política. 

 Outra característica importante da sociedade que vai sendo alterada pela atuação do 

Estado brasileiro e seu projeto político após a Revolução de 1930 é a representação classista 

baseada em sindicatos cooptados pelo Estado. Essa era a base da organização corporativista que o 

governo planejava para garantir a estabilidade política necessária para a governabilidade e a paz 

social que promoveria a industrialização e o crescimento econômico. Os sindicatos eram, ainda, 

ferramentas de educação e disciplina “numa democracia que era social e não política” (GOMES, 

p. 169, 2005).  

 Angela de Castro Gomes (2005) demarca que nos anos 1920 havia resistência operária e 

reivindicação de direitos trabalhistas; nesse sentido, não havia a “mera submissão” do operariado 

ao governo nos anos 1930. Ela posiciona-se de modo diferente das interpretações tradicionais 
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acerca do período Vargas que consideram a existência de manipulação das massas populares pelo 

líder carismático. De acordo com essa vertente acerca da qual Gomes (2005) discorda, os 

trabalhadores teriam sido submissamente cooptados pelo Estado e, portanto, teriam perdido sua 

autonomia enquanto grupo de interesses (GOMES, p. 178, 2005).  

 Gomes (2005) destaca a dimensão simbólica do relacionamento entre o Estado e os 

trabalhadores durante o governo Vargas e a lógica da reciprocidade estabelecida entre eles. Ela 

entende que havia por parte do operariado o reconhecimento dos interesses e a necessidade de 

retribuição e, por isso, era como pacto com o governo, havia uma “obrigação de lealdade”. 

Apenas nos anos 1940 a ideia de que os direitos trabalhistas foram um presente do Estado se 

cristaliza. 

 É importante ressaltar a autonomia que o Estado brasileiro adquire nesse processo e como 

essa característica permite uma nova dinâmica para a atuação do Estado diante da sociedade e de 

seu projeto político, tanto que esse é um conceito chave para a compreensão desse período da 

história nacional. Maria do Carmo Campello de Souza (1983) destaca essa autonomia adquirida 

pelo aparato estatal, isto é, pela burocracia civil e militar, diante das organizações partidárias no 

Brasil. Essa autora vê a baixa “institucionalização do sistema partidário brasileiro” como um 

resultado indireto do fortalecimento dos órgãos burocráticos do Estado que aconteceram 

previamente. 

 Ela descreve como ocorria o processo decisório dentro do aparelho estatal, no qual as 

decisões políticas eram tomadas evidenciando a sua separação em relação à política, aos partidos, 

ao amplo debate. Esse era precisamente o objetivo: dar autonomia para decisões estatais no 

sentido de atingir o objetivo do desenvolvimento nacional, sem os obstáculos impostos por 

interesses de determinados grupos sociais.  

 Dentro do espaço burocrático, os interesses divisíveis (em termos de benefícios para a 

sociedade) são transacionados e não colocam em confronto os ganhadores e perdedores de cada 

decisão (SOUZA, 1983). O Estado, atuando como árbitro entre os setores sociais, estimulava a 

atuação dos políticos que apresentavam políticas redistributivas (soma zero, ou seja, 

determinados grupos ganham e outros perdem) à sociedade como se distributivas (não subtraem o 

direito de ninguém de ter o mesmo tipo de oportunidade) fossem. Esse comportamento político 

proporcionava ganhos eleitorais praticamente sem custos para o político que deixava a cargo da 

burocracia a repartição real dos recursos e do ônus (SANTOS,1994). 
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 Esse modo de atuação estatal aumentava a instabilidade do processo político porque a 

competição por votos produzia uma “escalada populista” que acentuava a disputa entre 

empresários e trabalhadores dentro da esfera burocrática. O resultado era que a política social não 

mais funcionava como instrumento de integração política, e se tornava um efetivo obstáculo à 

institucionalização (SANTOS, p. 36, 1994). 

 Santos (1994) estabelece que em sociedades nas quais a institucionalização é baixa, os 

grupos sociais tem menos poder para controlar e solucionar o problema da ação coletiva e reduzir 

os “caronas” (indivíduos que usufruem dos bens coletivos sem arcar com seus custos). Nessa 

situação, o conflito dentro e entre os grupos também é mais intenso e selvagem, o que contribui 

para o aumento da instabilidade política.  

 No “corporativismo subdesenvolvido” (SANTOS, p. 32, 1994) brasileiro, se mantém a 

baixa institucionalização competitiva, com participação política ampliada e baixo 

desenvolvimento organizacional dos grupos de interesse. Esse tipo de organização que foi 

implementada, no Brasil, no período analisado, era uma maneira de controlar a ampliação da 

participação política sem que ela demandasse alterações profundas nas estruturas sociais.  

 Nesse tipo de corporativismo que surgiu no Brasil, os problemas da ação coletiva são 

superados apenas através da interferência estatal, o que significa a perda da autonomia: é a 

“expansão da atividade regulatória por via burocrática antes que pela via legislativa” (SANTOS, 

p. 72, 1994).Luiz Werneck Vianna (1978) afirma ainda sobre o corporativismo que, nesse 

contexto, ele apareceu como “meio ad hoc para a transição política” e como maneira de controle 

e estabilidade governamental, mantendo as divergências entre as classes hegemônicas sob 

vigilância, além de ser instrumento efetivo de influência das classes subalternas impedindo 

movimentos radicais de esquerda e revoluções sociais. 

Vianna (1978) entende que a chamada Revolução de 1930 e a formação do Estado Novo 

tinham forte característica antiliberal, o que colabora também para a construção do panorama 

social e político do período em destaque nesta dissertação. Ele considera que, apesar da burguesia 

industrial não ter se apropriado do aparato Estatal, formou-se um consenso acerca da necessidade 

da industrialização nacional, da modernização do país, do fortalecimento e expansão do mercado 

interno, da legislação trabalhista e do controle das classes operárias. Essas características 

coadunam-se plenamente com os objetivos que a política externa brasileira do momento, a 

chamada “equidistância pragmática” procurou alcançar externamente. 
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O projeto do Estado brasileiro que surge com a Revolução de 1930 e o Estado Novo, em 

1937, era o de um Estado intervencionista, antiliberal, coordenador da distribuição de riqueza e 

promotor da justiça social. A liberdade individual deveria ser limitada pelo interesse social e a 

igualdade em tela era a de oportunidades. Em termos econômicos, o Estado deveria articular o 

ímpeto individualista do capitalista de modo que ele não hipertrofiasse, nem esmagasse as outras 

partes da sociedade. No aspecto social, o Estado devia incentivar o trabalho, garantir a harmonia 

entre as classes e a proteção a todas elas (GOMES, p. 205, 2005). 

 A Revolução de 1930 alterou o sistema produtivo brasileiro no sentido de favorecer a 

expansão e o fortalecimento do mercado interno e a produção e comercialização de outros 

produtos exportáveis em detrimento da monocultura do café; isto é, em termos econômicos, ela 

significou a reordenação do sistema produtivo nacional (VIANNA, p. 116, 1978).Essa 

reorganização produtiva acarretou mudanças sociais na medida em que objetivava a 

industrialização, promovendo a urbanização e buscando, em última instância, o desenvolvimento 

nacional. 

 De acordo, ainda,com Vianna (1978), o projeto desse movimento político-militar que 

tomou o poder em 1930 pretendia a “universalização do Estado” de modo a abarcar o interesse 

das classes que ganhavam com o investimento no mercado interno. Nesse sentido, ele continha 

interesses difusos a ponto de considerar as necessidades de classes que não faziam parte desse 

grupo que tomou o poder, tais como a burguesia industrial. A burguesia industrial brasileira não 

era um grupo politicamente forte e coeso a ponto de tomar o governo e estabelecer um Estado 

burguês;Entretanto, o movimento político que toma o poder com a Revolução de 1930 abarca 

uma ampla gama de interesses, entre os quais, os da burguesia industrial brasileira. O projeto de 

industrialização e modernização econômicas atuava justamente nesse sentido, tendo em vista 

reorientar a economia brasileira para um padrão que não fosse dependente dos produtos agrários 

exportáveis (VIANNA, 1978).  

Esse autor destaca que, a partir do Golpe de 1937, “um golpe dentro do golpe”, o projeto 

político volta-se deliberada e conscientemente para a modernização e a industrialização do país. 

A “autonomização do Estado” em relação à política, como já foi mencionado, ocorreu no sentido 

de buscar um Estado impessoal e representativo de toda a nação (o que antes não acontecia) e não 

apenas de determinada classe dominante. Essa medida não significa apenas excluir os partidos e o 

parlamento do jogo político, mas coloca a economia acima da política (VIANNA, 1978). É a 
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desarticulação entre as relações de produção e as relações de reprodução sociais que permitem 

esse tipo de independência Estatal, como aponta Luciano Martins (1985). 

A autonomia do Estado ocorre porque se cria um aparato burocrático responsável pela 

tomada de decisões, que passam a ser vistas apenas como técnicas. Assim, a desarticulação social 

que propicia esse tipo de processo é reforçada ainda mais. As classes dominantes, que tem acesso 

privilegiado aos canais do aparato estatal, mantém sua condição e o Estado garante para si a 

liberdade de atuação e intervenção necessária para gerir as mudanças sociais que ele pretende 

para atingir seus objetivos (MARTINS, 1985). 

 Essa autonomia estatal é utilizada para fins redistributivos, não em termos de se distribuir 

de maneira igual os recursos estatais, mas de modo a reorganizar a economia e o Estado em 

função do projeto de industrialização e desenvolvimento nacionais, impelido e gerenciado pelo 

Estado brasileiro (VIANA, p. 119, 1978). Dessa maneira, fica clara a reorganização que o Estado 

faz de seu aparato, da organização política e social e da economia do país com o objetivo de estar 

preparado para alcançar o desenvolvimento nacional. Todos os âmbitos são tocados pelo Estado 

tendo em vista esse objetivo. 

 Luiz Werneck Viana (1978) explica, ainda, que nesse processo, isto é, na modernização 

conservadora4 que o Estado brasileiro empreendia largamente, os novos grupos de interesse que 

adentravam o sistema eram burocratizados para se adequarem ao regime. Todos os interesses, das 

antigas classes dominantes ou das novas classes que começavam a participar politicamente, 

deviam ser canalizados para chegar ao poder central. O Estado Novo apresentava esse “modus 

operandi” inovador no qual buscava a centralização das decisões, a diminuição dos poderes 

regionais por meio das interventorias, a suspensão do funcionamento dos partidos e confiava nos 

órgãos burocráticos como canais de acesso ao poder central e à arena decisória do Estado 

(SOUZA, p. 85, 1983). 

Desse modo, o Estado conseguia compatibilizar a modernização com a centralização, 

articulando forças políticas de uma nova maneira. O poder federal conseguia, portanto, a 

                                                 
4“Modernização conservadora” é um conceito advindo da obra clássica, “As origens sociais da ditadura e da 
democracia”, de Barrington Moore Junior (1967). Nesse trabalho o autor trata da noção de “revolução pelo alto”, 
típica de países como a Alemanha e o Japão. Nos casos mencionados, as classes superiores se uniram para 
modernizar e industrializar os países, ainda eminentemente agrários, antes que revoluções populares ocorrem nesse 
sentido. A “modernização conservadora”, portanto, é esse tipo de modernização na qual um país passa, por iniciativa 
das elites, buscando industrialização e maior desenvolvimento econômico, sem que as estruturas sociais sejam 
profundamente abaladas. 



41 
 

autonomia necessária para tomar as medidas econômicas urgentes que o projeto 

desenvolvimentista demandava. 

 Vianna (1978) ilustra a existência de um projeto industrializante e desenvolvimentista 

consubstanciado nas falas de Getúlio Vargas ainda como candidato. Em janeiro de 1930, Vargas 

dizia da importância de “liberar” a economia brasileira das crises da monocultura e da 

importância do Estado para desencadear um verdadeiro processo de industrialização no Brasil, 

que fugisse aos “surtos episódicos” (VIANA, 1978). Vargas, no referido discurso, afirma ainda 

que o “problema siderúrgico” do Brasil, isto é, a ausência desse tipo de indústria pesada no país, 

era não apenas uma questão do desenvolvimento econômico, mas também uma necessidade em 

temos de segurança nacional. 

Essa questão relaciona-se diretamente com a política externa levada a cabo no período. A 

chamada “equidistância pragmática” consistiu em negociar o alinhamento (que, no contexto de 

polarização internacional e guerra, era praticamente inevitável) até o limite de suas condições de 

país periférico, usando as margens de manobra que o contexto internacional lhe abria. As 

principais concessões que o Brasil almejava eram precisamente investimentos para a implantação 

de uma indústria siderúrgica no país, considerada a alavanca da industrialização em larga escala, 

e o reaparelhamento das Forças Armadas, questão inadiável do ponto de vista da defesa. Ambos 

os aspectos aparecem entrelaçados como questão de segurança e desenvolvimento nacional, além 

de afirmação do país no cenário internacional. Mais uma vez fica evidente a utilização da política 

externa como ferramenta para atingir o objetivo doméstico fundamental: o desenvolvimento. 

 O projeto nacional de modernização induzida “de cima” deveria abarcar a nacionalização 

das riquezas naturais, o estabelecimento da indústria siderúrgica, o fomento à policultura, o 

incentivo às indústrias que usassem matéria prima nacional e que produzissem gêneros de 

alimentação e artigos de primeira necessidade (VIANNA, p. 180, 1978). 

 De acordo com Souza (1983), as decisões sobre a indústria da siderurgia, que culminam 

na construção da Companhia Siderúrgica Nacional e é fruto das árduas negociações durante o 

período da “equidistância pragmática”, acabam construindo modelos institucionais e 

organizacionais para a participação do Estado brasileiro na economia. A participação do Estado 

na industrialização e na expansão da infraestrutura remete à necessidade econômica e razões 

militares. Por esses motivos, técnicos do próprio governo e do Exército participam diretamente 

das decisões tomadas. Esses modelos organizacionais passam, mais tarde, a serem utilizados na 
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questão do petróleo e outros produtos e indústrias consideradas estratégicas (SOUZA, p. 99, 

1983). 

A ligação que existe entre o contexto doméstico brasileiro e o contexto internacional, no 

período compreendido entre 1935 e 1942, sob o governo Vargas, é feita pela política externa que, 

durante a Segunda Guerra Mundial, se transforma em ferramenta eficaz para que o objetivo de 

desenvolvimento nacional seja atingido. É interessante observar, a partir de discurso feito por 

Vargas e citado por Angela de Castro Gomes (2005), que quando o Brasil entra na guerra, esse 

presidente fala aos trabalhadores que eles são “soldados na batalha da produção” e estão na 

“segunda trincheira”. 

A busca por autonomia e por desenvolvimento funcionou, tradicionalmente, como aspecto 

de continuidade e coerência da política externa brasileira por décadas, além de garantir 

legitimidade interna para a atuação do Ministério das Relações Exteriores no Brasil. A relação 

entre ambos, autonomia e desenvolvimento, é estabelecida em função do projeto de 

desenvolvimento nacional: uma ferramenta da estratégia de independência econômica e política 

do país no sistema internacional (PINHEIRO, 2000). 

O protagonismo do Estado brasileiro como promotor do desenvolvimento nacional 

começa antes que esse tema seja alçado à agenda internacional e antes que ele se tornasse alvo de 

estudos de um programa de pesquisa na área das Ciências Econômicas, além de tema de projetos 

de organizações internacionais. Entender-se-á aqui esse desenvolvimentismo como um 

“desenvolvimentismo avant la lettre5”. 

Especificamente sobre o período temporal demarcado neste projeto, Amado Cervo (2003) 

considera que a depressão econômica e a Segunda Guerra Mundial proporcionaram dinamismo 

econômico aos países da América Latina, gerando modernização. No Brasil, a conjuntura externa 

impunha a queda das importações e exportações; a disputa pelo mercado e pelo sistema produtivo 

pelas potências capitalistas; a divisão do mundo em blocos antagônicos e a política de boa 

vizinhança estabelecida pelos Estados Unidos da América, na gestão de F. D. Roosevelt. 

De acordo com Amado Cervo (2003), no nível doméstico, crescia a crítica do atraso e da 

dependência externa brasileira. Novos grupos urbanos demandavam emprego e renda; a 

                                                 
5 Essa é uma referência à expressão utilizada por Celso Furtado (1958) em sua obra “Formação Econômica do 
Brasil”, para se referir à política varguista de queima das sacas da super safra de café, que mantinha a renda, a 
demanda e o preço do produto. Esse autor chamou essa política de “keynesianismoavantlalettre” por ter sido 
realizada ainda nos anos 1930 e ter, em termos, os mesmos objetivos que a política econômica e social keynesiana 
adotada por Roosevelt nos EUA, diante da Crise de 1929. 
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burguesia industrial nascente almejava a consolidação de seus negócios; os militares se 

preocupavam com a defasagem dos equipamentos, das habilidades e capacidades técnicas das 

Forças Armadas na defesa do país, e ainda havia o surgimento de grupos políticos e intelectuais 

que defendiam a modernização do país (CERVO, 2003). 

Nesse momento de crise internacional e ebulição doméstica, a política externa tinha que 

realizar os interesses dessa sociedade que adquiria complexidade. O entendimento era que o 

desenvolvimento seria alcançado pela industrialização em larga escala pela autonomia decisória 

do Estado, da cooperação externa, de uma política de comércio exterior flexível e não restrita a 

doutrinas como o liberalismo comercial ou submissa à política de segurança, que deveria 

negociar com as potências, assim como com os países vizinhos (CERVO, 2003). 

Amado Cervo (2003) defende ainda que o paradigma desenvolvimentista, no Brasil, foi 

formado com clareza durante a depressão econômica e a Segunda Guerra Mundial, mas foi 

aprimorado com o tempo, e serviu como estratégia de atuação internacional para o Brasil, 

especificamente, por mais de seis décadas. O desenvolvimentismo servia para a superação das 

assimetrias capitalistas, trazendo consigo a premissa de que era fundamental a autonomia 

decisória em política externa para a sua promoção. 

Cervo (2003) aponta que o desenvolvimento era consenso no meio político brasileiro, 

porém, duas estratégias para alcançá-lo competiam no cenário doméstico: o desenvolvimento por 

meio de proximidade aos Estados Unidos, nos âmbitos político, econômico e geopolítico; e o 

desenvolvimento autônomo, que seria obtido por meio do esforço nacional, garantidor de 

autonomia política e com forte núcleo econômico, sendo essa a vertente assumida por Getúlio 

Vargas. 

Ainda que Moura (1980) não faça muitas referências diretas ao projeto brasileiro de 

desenvolvimento da década de 1930, ao tratar do aspecto econômico do momento, ele deixa 

claras as intenções maiores que o país tinha por trás de suas decisões nessa esfera. Gerson Moura 

frisa a firme decisão que o governo Vargas tinha de dar início a um processo extenso de 

industrialização, que deveria começar pela siderurgia, que seria construída através do apoio 

financeiro adquirido por meio das barganhas que o contexto do conflito internacional permitia. É 

nesse sentido que, nesta dissertação, se estabelece que a política externa brasileira chamada de 

“equidistância pragmática” por Gerson Moura deve ser compreendida como uma política externa 

desenvolvimentista. 
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No início dos anos 1930, o contexto internacional era de uma profunda crise no coração 

do capitalismo, resultando no abalo dos regimes liberais ao redor do mundo. A questão do 

comércio internacional era básica para a economia agroexportadora brasileira e a necessidade 

fundamental era encontrar um caminho na situação de decadência do comércio internacional 

(MOURA, 1980). 

Nesse sentido, a Alemanha (e outros regimes fascistas) despontava como país de interesse 

e possível modelo a ser seguido. Na América Latina, a Alemanha era vista como possível 

substituto para o modelo democrático liberal capitalista que, aparentemente, falhava (MOURA, 

1980). A crise de 1929, que assolava o mundo inteiro, gerando uma onda de desemprego e 

pobreza, inclusive nos países capitalistas, democráticos e liberais mais ricos, surgia como um 

trunfo da propaganda dos regimes autoritários. Eles utilizavam essa conjuntura extremamente 

problemática do capitalismo liberal para alarmar a periferia do mundo e avisar que o fascismo era 

o futuro e que apenas esse regime seria capaz de gerar progresso e prosperidade. O capitalismo e 

a democracia eram tratados como falidos pelos simpatizantes do fascismo. 

A influência política alemã existia nos altos escalões do governo, principalmente, no 

Exército, em função de missões de formação. A presença de descendentes germânicos também 

era um fator que fortalecia o interesse por essa potência que começava a desafiar o status quo 

internacional (MOURA, 1980). 

Entretanto, a maneira como a Alemanha se apresentava mais competitiva na América 

Latina era comercialmente. Utilizando-se do comércio compensado6, ela aparecia como uma 

opção muito atrativa naquele momento de crise. O comércio compensado, simplificadamente, era 

realizado em termos de trocar produtos por produtos sem o uso de divisas, que eram escassas por 

causa da crise, principalmente para países agroexportadores como o Brasil (MOURA, 1980). Ao 

comprar produtos alemães, o Brasil não recebia moeda e sim um crédito correspondente para 

exportar para aquele país. Os Estados Unidos, por sua vez, como bastião do liberalismo 

econômico, continuavam advogando o livre comércio e viam com receio a atração que o 

comércio compensado alemão tinha na América Latina. 

                                                 
6
 Comércio compensado realizado pela Alemanha era caracterizado pelo uso de marcos bloqueados ou não 

conversíveis na compra dos produtos. Isso significava que quando um país vendia um produto aos alemães, ela não 
pagava em moeda conversível, mas em marcos bloqueados que conferiam ao país vendedor a obrigação de comprar 
produtos germânicos de volta. Cada vez que a Alemanha importava um produto, a exportação de outro, de igual 
valor, era seguida. A ideia era justamente manter as importações e exportações alemãs em perfeito equilíbrio 
(SEITENFUSS, 1985). 
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As posturas comerciais que Alemanha e EUA tinham nesse momento eram extremamente 

interessantes para o Brasil, que utilizou ambas. Esse país aproveitou o comércio compensado com 

a Alemanha em um momento em que o comércio internacional era bastante difícil e as divisas 

estrangeiras escassas em função da crise de 1929 que ainda demonstrava seus efeitos na 

economia mundial. Por outro lado, os EUA, importantíssimo parceiro comercial do Brasil, 

continuava com esse status e o comércio brasileiro com esse país nunca cessou. Naquele 

momento de crise internacional, sendo um país exportador de produtos agrícolas, o Brasil 

aproveitou todas as oportunidades que lhe apareciam (MOURA, 1980).  

Essa abertura de opções no comércio internacional brasileiro, representada pela alternativa 

alemã com a modalidade de comércio compensado evidencia a “equidistância pragmática” e as 

brechas que a polarização internacional fez surgir no contexto da Segunda Guerra Mundial.  

Internamente, o debate entre livre comércio e comércio compensado dividia as opiniões 

dentro do governo. Assim, o Estado brasileiro aproveitou ambas as opções e fazia as duas 

modalidades de comércio com cada um de seus maiores representantes simultaneamente. 

Inicialmente, os EUA criticavam o comércio compensado realizado pelo Brasil, mas não 

interferiram nem pressionaram de forma mais incisiva pelo fim dessa modalidade. Eles buscaram, 

em 1935, realizar um acordo comercial com o Brasil que estreitasse seu relacionamento 

comercial e firmasse o compromisso do governo brasileiro com o livre comércio, apesar de não 

exigir o fim da compensação comercial. Logo em seguida, em 1936, a Alemanha propõe um 

ajuste comercial de compensações como Brasil (MOURA, 1980, p. 16). 

O que fez com que a presença comercial alemã deixasse de representar competição para 

os EUA na América Latina foi a eclosão da guerra europeia e o bloqueio naval britânico à 

Alemanha em 1941. O comércio brasileiro, então, é reorientado para os americanos (MOURA, 

1980). 

Essa questão comercial é a maior expressão da polaridade de influências que pairava no 

cenário internacional da época e possibilitou a referida política de barganhas de Vargas no 

período anterior e, até certo ponto, durante a Segunda Guerra Mundial. 

A preocupação americana com o aumento da influência alemã, principalmente, no Brasil, 

abria a possibilidade de que o governo brasileiro negociasse o alinhamento. O argumento de 

Gerson Moura (1980, 1980) é que, mesmo com a assimetria de poder existente entre Brasil e 

EUA, o contexto internacional fazia com que os EUA precisassem realizar concessões e negociar 
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com o Brasil seu alinhamento e apoio na América do Sul, uma vez que era parceiro fundamental 

para seu projeto estratégico diante da Segunda Guerra Mundial. 

Desse modo, para Moura (1980, 1991) o trunfo da política externa de Vargas foi perceber 

suas limitações e as possibilidades que as polarizações internacionais e da política interna traziam 

e, no momento certo, fazer as demandas necessárias ao seu projeto político frente à potência 

regional em troca de sua adesão no contexto internacional. 

O Brasil barganhou a implantação da grande siderurgia no país e o reaparelhamento das 

Forças Armadas diante das necessidades americanas, em termos estratégicos e políticos, 

referentes ao patamar cada vez mais elevado que aquela potência ia adquirindo na política 

internacional. Os EUA, ao se prepararem para guerra, ao entrarem na guerra, e depois, ao 

arranjarem as bases da política mundial no pós-guerra, precisavam de uma base firme (política, 

econômica e estratégica) nas Américas, para, a partir daí, lidar com o resto do mundo. Nesse 

sentido, o alinhamento brasileiro era fundamental (MOURA, 1980). 

 O Brasil, no contexto anterior à sua entrada na Segunda Guerra Mundial, tinha objetivos 

nacionais estabelecidos e passou a jogar por eles no contexto internacional também. O país 

aproveitou-se da margem de manobra singular que se abriu e protelou ao máximo o alinhamento 

definitivo no contexto da guerra. Diante das potências rivais, EUA e Alemanha, o Brasil 

negociava para conseguir maiores vantagens. 

 Para os EUA, o alinhamento brasileiro apresentava grande importância em função de sua 

posição geopolítica e estratégica no contexto da guerra. Desse modo, o país não pressionava de 

modo muito forte e evitava impor suas demandas ao Brasil. Os EUA precisavam da boa vontade 

brasileira, e especialmente de Vargas, presidente autoritário com amplos poderes, para assegurar 

sua plataforma de poder na América Latina diante das tensões internacionais e do avanço das 

potências do Eixo na Europa (MOURA, 1980). 

 Os EUA procuravam utilizar as simpatias de personalidades do governo, como o 

embaixador Osvaldo Aranha, considerado um americanista, para que as decisões brasileiras 

pendessem a seu favor. Além disso, essa potência buscava amparo na longa tradição de 

alinhamento brasileiro e busca por “relações especiais”. Muitos membros proeminentes da 

sociedade, da chancelaria e do empresariado eram simpáticos a um posicionamento brasileiro 

afinado com o americano o quanto antes. Entretanto, considerando que o Brasil estava sob um 

regime autoritário, os americanos sabiam que essas influências, apesar de importantes, eram 



47 
 

secundárias. Vargas, como presidente centralizador e autoritário, tinha amplos poderes em 

relação à política externa brasileira. 

 A Alemanha, por sua vez, com influências e tradição de relacionamento com a América 

Latina e, especificamente com o Brasil, bem menos intensas, investia no crescimento das relações 

comerciais. Além disso, como frisa Ricardo Seitenfus (1985), os alemães (e também os italianos) 

apostavam nas colônias de seus descendentes que residiam no Brasil, isto é, nos laços culturais e 

de sangue para estreitar os vínculos. A crise da democracia e do liberalismo apresentava os 

regimes fascistas como a alternativa do futuro para o mundo. As vitórias do Eixo na Europa 

reforçavam seu poderio e superioridade e era nesses aspectos que a Alemanha concentrava seus 

esforços para conseguir a simpatia de setores da sociedade brasileira e do aparato governamental. 

 Moura (1980) observa que a estratégia da “equidistância pragmática” se esgota porque o 

Brasil perde a Alemanha como potência concorrente junto aos EUA. Além disso, as prioridades 

geopolíticas e estratégicas dos americanos mudam e a América Latina e o Brasil são relegados a 

posições subalternas em suas atividades internacionais. As margens de manobra e de negociação 

brasileiras desaparecem a partir do momento que o contexto internacional muda (MOURA, 

1980).  

Nessa linha de raciocínio, se considera na presente dissertação que a “equidistância 

pragmática” produz seus principais resultados depois que o Brasil se alinha definitivamente aos 

EUA e entra na guerra em 1942, uma vez que a maioria das negociações e projetos firmados 

eram de implementação ao longo do tempo com efeitos a médio e longo prazos. 

À luz da noção de jogos de dois níveis de Putnam (2010), se pode conceber que a 

negociação no nível internacional, na qual o Brasil barganhou o investimento americano para a 

construção da primeira siderúrgica do país e o fornecimento de armas e equipamentos para as 

Forças Armadas brasileiras, à medida que foram sendo efetivamente implementados, mudavam o 

patamar de recursos e estratégias do Brasil domesticamente. A Companhia Siderúrgica Nacional 

garantiu uma base forte para que o país desenvolvesse a industrialização em larga escala e, em 

algumas décadas, deixasse de ser considerado um país agrário. 

O reaparelhamento das Forças Armadas brasileiras abriu caminho para um estreitamento 

de relações com o Exército norte-americano que resultou, inclusive, na possibilidade de 

participação brasileira efetiva na guerra e no teatro de operações europeu. Esse fato, mais tarde, 

permitiu que o Brasil tomasse assento nas conferências diplomáticas do pós-guerra e da fundação 
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da Organização das Nações Unidas (ONU) (MOURA, 1991), alterando sua posição, pelo menos 

em termos simbólicos e de prestígio, no cenário internacional. 

Esses acontecimentos desencadeados a partir dos resultados das negociações da 

“equidistância pragmática” brasileira demonstram como o jogo no nível internacional alterou o 

jogo no nível doméstico que, por sua vez, influencia novamente no nível internacional, como 

Putnam (2010) defende. 

O resultado da estratégia da “equidistância pragmática” é positivo tanto para o Brasil, 

quanto para os EUA. O Brasil consegue o financiamento americano para a instalação da 

Companhia Siderúrgica Nacional e também o reaparelhamento das Forças Armadas, essencial 

para o país no contexto de guerra, ou seja: atinge os principais objetivos que tinha naquele 

momento, naquela negociação. 

 Os EUA, com o alinhamento brasileiro, tiveram tranquilidade e maior controle do 

Atlântico Sul, além de uma plataforma de atuação aérea para o Norte da África a partir do 

Nordeste brasileiro. Foi negociada a utilização de bases brasileiras para a Força Aérea americana, 

principalmente no contexto em que a guerra na África preocupava. Adicionalmente, os EUA 

tiveram bases sólidas nas Américas para lançar seu projeto de poder hegemônico que se 

concretizaria no pós-guerra (MOURA, 1980). 

 A “equidistância pragmática” é, desse modo, descrita por Gerson Moura (1980, 1991) em 

seus trabalhos, nos quais ele esmiúça o processo de negociação envolvendo o alinhamento 

brasileiro por mais de uma década. Além do processo de negociação ao longo do tempo, das idas 

e vindas, dos objetivos em jogo, ele também faz a análise dos resultados, como se viu acima. 

Após a descrição do processo de negociação do alinhamento brasileiro no contexto da Segunda 

Guerra Mundial, Moura (1980) delineia seu argumento consagrado acerca do fato de que o 

Brasil, mesmo constrangido pelas questões estruturais do sistema internacional, consegue 

barganhar e negociar o alinhamento, desfrutando de “autonomia na dependência”. 

 Pode-se considerar que o cenário anterior à definição do alinhamento brasileiro na 

Segunda Guerra Mundial representava um leque de escolhas (PRZEWORSKI, 1985) para o país 

acerca das possibilidades estratégicas de atingir seu projeto político de desenvolvimento nacional.  

 Em sua análise, Przeworski (1985) considera que cada projeto político tem, diante de si, 

“possibilidades históricas”, e que cada escolha que os atores fizeram no passado molda as 

alternativas dali em diante. Além disso, ele entende que as relações sociais são “estruturas de 
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escolhas” que se apresentam como possibilidades para os atores em cada momento histórico, seja 

esse ator individual ou coletivo.  

Esse leque de escolhas que surge para os atores em cada momento da história é resultado 

das decisões e das estratégias adotadas por outros atores no passado. Dessa forma, Przeworski 

(1985) propõe que “o comportamento seja analisado como ação estratégica, orientada para 

objetivos, baseado em deliberações, respondendo às alternativas percebidas e que resultam dessas 

decisões7” (PRZEWORSKI, p. 5, 1985). 

No contexto internacional descrito, surge para o Brasil um leque de escolhas diferente em 

função da crise gerada pela Segunda Guerra Mundial. O Brasil, mesmo sendo um país periférico, 

agroexportador e dependente dos países mais ricos em vários sentidos, tem diante de si a 

possibilidade de barganhar e negociar seu alinhamento frente aos EUA e à Alemanha.  

O posicionamento brasileiro interessava às potências para a continuação de suas 

estratégias de guerra e de geopolítica, o que abriu a margem de manobra para a política externa 

brasileira na época. Como Moura (1980) identifica, a “equidistância pragmática” foi uma política 

externa na qual o Brasil, mesmo constrangido pela estrutura do sistema internacional e pelas 

assimetrias diante das potências, conseguiu se manter autônomo e negociar os melhores termos 

possíveis de seu alinhamento no contexto da Segunda Guerra Mundial. 

O leque de escolhas surge naquele momento histórico em função do projeto político 

brasileiro, que era o desenvolvimento nacional. A partir disso, são apresentadas as estratégias de 

ação racional para a sua consecução. A negociação e a decisão final de aliar-se aos EUA são 

resultados dessas deliberações e dessa tomada de decisão estratégica que visava o 

desenvolvimento brasileiro. A instalação da indústria siderúrgica no Brasil, a aproximação militar 

entre as Forças Armadas brasileiras e americanas e o seu reaparelhamento moldaram e mudaram 

as possibilidades estratégicas do Brasil para o futuro. Dessa forma, se reforma mais uma vez a 

configuração delineada nesta dissertação da “equidistância pragmática” como uma política 

externa desenvolvimentista. 

Neste capítulo foram exploradas as ligações entre o contexto doméstico e internacional do 

período que antecede a definição do alinhamento brasileiro e sua entrada na Segunda Guerra 

Mundial. Esse panorama traçado, no qual as políticas doméstica e internacional estão em 

paralelo, mas que se interconectam e se influenciam mutuamente, é inspirado no trabalho de 

                                                 
7 Em inglês no original. Tradução nossa. 
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Putnam (2010), que recomenda essa análise concomitante em função de seus efeitos recíprocos, 

principalmente em casos de negociações. 

Os principais rendimentos analíticos obtidos aqui foram, em primeiro lugar, demonstrar 

que a modernização do Estado, a partir de 1930, em termos econômicos, sociais e do aparato 

burocrático brasileiro visava proporcionar ao Estado as condições necessárias para tomar as 

decisões e implementar as políticas condizentes com o alcance do objetivo principal de seu 

projeto político: o desenvolvimento.  

Em segundo lugar, se tem também como rendimento analítico deste capítulo, a explicação 

acerca de como, também na arena externa, o Brasil negociava seu alinhamento tendo em vista o 

objetivo doméstico de desenvolvimento nacional. Ao barganhar seu alinhamento no contexto da 

Segunda Guerra Mundial, diante das potências rivais, o Brasil, mesmo constrangido pela 

estrutura do sistema internacional e suas assimetrias, procurou obter concessões que permitissem 

deslanchar seu projeto de industrialização nacional em larga escala e reaparelhar as suas Forças 

Armadas, no sentido de diminuir sua vulnerabilidade e dependências externas. Desse modo, a 

“equidistância pragmática” foi uma política externa desenvolvimentista. 

 O próximo capítulo tem o intuito de apresentar e caracterizar a variável independente 

desta dissertação, qual seja, a influência da burocracia brasileira especializada em política externa 

(a diplomacia e o Ministério das Relações Exteriores) sobre a produção acadêmica acerca da 

política externa brasileira, especificamente, aqui, acerca da literatura especializada em História da 

Política Externa Brasileira. 

 Desse modo, se tem o encadeamento lógico do argumento aqui apresentado: após 1) a 

definição dos conceitos e do arcabouço teórico no qual a dissertação se assenta e, 2) a 

apresentação dos contextos doméstico e internacional, que se influenciam mutuamente, de acordo 

com essa mesma base teórico-conceitual definida, se passa à 3) caracterização da variável 

independente da hipótese aqui proposta como resposta à pergunta que desencadeia o trabalho.  
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3 O CONSENSO ACERCA DA “EQUIDISTÂNCIA PRAGMÁTICA” E SUAS RAZÕES 

3.1 A influência da burocracia de política externa sobre a produção acadêmica no Brasil 

  

Até este ponto da dissertação, alguns aspectos foram demarcados e vale reforçá-los. A 

“equidistância pragmática”, de Gerson Moura (1980), noção principal aqui debatida, é 

apresentada por esse autor de uma maneira bem mais descritiva que explicativa. A interpretação 

da política externa de Getúlio Vargas que Moura (1980) chama de “equidistância pragmática” é 

pormenorizada em seu processo de negociação e acontecimentos históricos até o desdobramento 

no qual esse autor identifica a atuação externa brasileira de modo autônomo, apesar da assimetria 

e da dependência frente às potências da época. Nesse sentido, fica evidente que a alcunha 

“equidistância pragmática” significa um processo, um desenrolar de eventos, muito mais 

complexo que do que o uso indiscriminado do jargão indica. 

 Além disso, se defende neste trabalho, como exposto nos capítulos anteriores, que a 

“equidistância pragmática” foi uma política externa desenvolvimentista. A política externa 

varguista do período enfocado entra como mais uma ferramenta disponível para o alcance do 

projeto político estabelecido na época: o desenvolvimento nacional. Assim como as reformas 

políticas, burocráticas, econômicas e sociais implementadas pelo governo Vargas, a política 

externa adotada naquele momento também tinha o intuito de dotar o país das condições 

necessárias para o desenvolvimento. As negociações que o Brasil empreendia junto às potências 

beligerantes da Segunda Guerra Mundial visavam explicitamente a industrialização e a 

modernização das Forças Armadas, aspectos considerados fundamentais para alavancar o 

desenvolvimento nacional de modo menos dependente. 

 Defende-se aqui que a implementação desse curso de ação da política externa brasileira 

no período Vargas, chamado por Gerson Moura (1980) de “equidistância pragmática” foi uma 

escolha estratégica com vistas à obtenção de um resultado definido, qual seja o desenvolvimento. 

Diante das alternativas estabelecidas, do contexto internacional e do objetivo político primordial 

do governo, o curso de ação adotado foi buscar as margens de manobra e as brechas que a 

situação extraordinária da guerra proporcionava a um país periférico como o Brasil.  

 Com esses aspectos fundamentais em mente, neste capítulo da dissertação, se inicia a 

apresentação das variáveis utilizadas para formar a hipótese que responde à pergunta da qual 

derivou a presente investigação. Após a definição do marco conceitual e teórico no qual a 
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dissertação se sustenta e o contexto doméstico e internacional que moldam a “equidistância 

pragmática”, se passa a abordar as variáveis que configuram a hipótese aqui sustentada. 

Inicialmente, se tratará da variável independente, depois então, à caracterização também, da 

variável dependente. 

A pergunta fundamental a qual essa dissertação pretende responder é: quais os motivos 

que fazem existir um consenso sobre a interpretação da política externa de Getúlio Vargas, entre 

1935 e 1942, batizada de “equidistância pragmática”, por Gerson Moura (1980), sendo que 

praticamente não existem consensos explicativos acerca do período Vargas? A hipótese levantada 

para responder essa pergunta é que esse consenso historiográfico se mantém devido à influência 

exercida pelo corpo diplomático brasileiro, burocratizado e especializado, sobre a produção 

acadêmica e o trabalho dos think tanks mais relevantes da área de História da Política Externa 

Brasileira. 

A partir disso, a variável independente desta dissertação é a influência da burocracia 

responsável pela política externa, o Ministério das Relações Exteriores, chamado de Itamaraty, 

sobre a produção acadêmica da área de Relações Internacionais no Brasil, especificamente, sobre 

a área de História da Política Externa Brasileira. 

Nesse sentido, é importante caracterizar essa burocracia, aqui entendida como tão 

definidora. Seu lócus institucional é o Ministério das Relações Internacionais, que passa a ser 

objeto deste capítulo, a partir de Zairo Cheibub (1985), autor que faz um interessante estudo 

sobre a construção institucional do Itamaraty ao longo da história. 

Cheibub (1985) entende que, ao longo do tempo, o Ministério das Relações Exteriores 

brasileiro e seus diplomatas foram se tornando cada vez mais fortalecidos na qualidade de corpo 

profissional. Ele conclui que esse fortalecimento resultava em um maior controle dos diplomatas 

sobre a formulação e a implementação da política externa. Vale ressaltar que, na época da 

publicação desse artigo, a tese do insulamento e quase independência do Itamaraty para a política 

externa eram praticamente ponto pacífico na comunidade acadêmica. 

Cheibub (1985) faz uma periodização, inspirada em Weber (1982), da história 

institucional do Itamaraty dividida em três momentos com características marcantes. O primeiro 

momento é chamado por ele de “período patrimonial”, no qual era realizada a diplomacia 

imperial e não havia diferenciação entre o Ministério das Relações Exteriores e diplomatas em 

relação à burocracia em geral e às elites imperiais. A diplomacia era realizada pelos políticos do 
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Império, sem uma diferenciação burocrática considerável em termos de corpo profissional, em 

relação aos demais Ministérios. 

O segundo momento identificado por Zairo Cheibub (1985) é o “período carismático”, em 

que a diplomacia brasileira foi centralizada na figura carismática do Barão do Rio Branco. Nesse 

momento, o autor ressalta que a centralização da diplomacia pelo Barão significou instabilidade 

institucional e ruptura das tradições da diplomacia brasileira. Essas características devem-se ao 

fato de que o Barão administrava os negócios internacionais de maneira bastante personalista e 

não seguia as rotinas e procedimentos tradicionais que até então regiam os trabalhos no 

Ministério. 

O estilo do Barão do Rio Branco emprestou prestígio político ao MRE, ao mesmo tempo 

em que o enfraqueceu institucionalmente. Em função da centralização exacerbada dos 

procedimentos da pasta na figura do Ministro, a estrutura administrativa do Ministério se tornou 

praticamente inócua. O cargo de Diretor-Geral do Ministério perdeu força e disputas internas 

entre o ocupante dele, o Barão, e os chefes das diferentes sessões do MRE eram comuns. O 

resultado foi o fortalecimento do Gabinete do Ministro em detrimento de toda a estrutura 

administrativa do Ministério (CHEIBUB, p. 121, 1985). 

Por fim, Cheibub (1985) identifica o “período burocrático-racional” a partir dos anos 

1910 e o caracteriza como um momento no qual o MRE precisava passar por reformas 

administrativas importantes para consolidar a carreira diplomática e estruturar o Itamaraty de 

modo racional, visando a excelência do serviço externo e a homogeneidade de seu corpo 

profissional,já que o advento do concurso público e a consequente abrangência social maior dos 

novos diplomatas representavam mudanças consideráveis para a composição da pasta.  

Diante dessa periodização proposta por Zairo Cheibub (1985), será enfocado aqui nesta 

dissertação o último período, uma vez que suas características e temporalidade interessam mais 

ao argumento que está sendo defendido. 

Cheibub (1985) ressalta que as reformas administrativas que ocorreram no Itamaraty 

nesse último momento de sua periodização não são exclusividade desse Ministério. A partir de 

1930, todo o Estado brasileiro passa por um processo de reforma administrativa no sentido de 

modernização e racionalização burocrática. Entre os destaques desse período, o autor aponta a 

criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) e do uso do concurso 

público como maneira universal de ingresso nas carreiras do Estado. 
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O DASP foi criado em 1938, durante o Estado Novo de Vargas, com o intuito de fazer a 

administração geral do serviço público e realizar estudos acerca do sistema burocrático para 

implementar reformas que garantissem mais eficiência e economia. Esse departamento foi 

concebido com funções técnico-burocráticas, porém, na prática, acabou se tornando um “super 

ministério” (GOMES, 1983). 

Maria do Carmo Campello de Souza (1983) entende que o DASP, os DASPS estaduais 

(“daspinhos”), as autarquias e as interventorias existentes no Estado Novo faziam parte da 

“montagem da estrutura do poder burocrático”, atuando como um “cinto de transmissão entre o 

Executivo federal e a política dos Estados”(SOUZA, p. 86, 1983). Essa compreensão evidencia 

que, mais do que racionalizar e modernizar a administração pública, essas reformas 

administrativas consubstanciadas no DASP faziam parte de uma estrutura centralizada de 

gerenciamento e governança que o governo Vargas estabelecia para o país. Essas mudanças 

estavam diretamente relacionadas com a necessidade de moldar e dotar o Estado das estruturas 

necessárias para alcançar o objetivo principal de seu projeto político, qual seja o 

desenvolvimento. 

 Segundo Cheibub (1985), essas reformas administrativas do Estado brasileiro 

significaram também “a estruturação da maioria das carreiras civis; a padronização dos serviços; 

a adoção de critérios mais rígidos de promoção e uma série de outras medidas que significaram 

avanços na modernização do Estado no Brasil” (CHEIBUB, p. 123, 1985). 

 O autor considera que até 1945 aconteceram dentro do Itamaraty reformas de pequena ou 

grande dimensão, entre elas a criação do Instituto Rio Branco, e a partir disso, o MRE foi 

estabelecendo as bases nas quais se firma até a atualidade. Depois de 1945, Cheibub (1985) 

afirma que não aconteceram mudanças que proporcionassem inovações consideráveis dentro da 

estrutura do MRE. No pós-1945, o que ele identifica é o fortalecimento da instituição, 

consubstanciado na maior autonomia e no protagonismo dos diplomatas de carreira, 

principalmente a partir de 1964. 

 Desde os anos 1990, momento que coincide com a redemocratização do Brasil e da 

proliferação e fortalecimento dos Departamentos de Relações Internacionais nas Universidades 

ao redor do país, a caracterização do Itamaraty como insulado e autônomo vem sendo 

amplamente questionada. Atualmente, autoras referenciais do estudo da política externa 

brasileira, como Maria Regina Soares de Lima (2000), Letícia Pinheiro e Mônica Salomón (2013) 
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e outros que foram mencionados no primeiro capítulo dessa dissertação, concebem a política 

externa como mais uma política pública, apesar de suas especificidades.  

Nesse sentido, o MRE recebe as pressões que todo ministério recebe da sociedade, grupos 

de interesse e partidos políticos na formulação das políticas (MILANI & PINHEIRO, 2013). A 

suposta autonomia e insulamento do Itamaraty, consideradas por Cheibub em seu artigo de 1985, 

atualmente, de acordo com os principais estudos do campo, são colocadas em cheque. 

 Tendo considerado a evolução do debate acerca da caracterização da política externa, é 

interessante perceber que o afã reformista do Itamaraty tem consequências mais gerais no aparato 

burocrático do Estado brasileiro. Cheibub (1985) afirma que o diplomata Maurício Nabuco, 

idealizador de várias reformas institucionais do MRE, foi convidado por Vargas para fazer parte 

da Comissão de Reforma Administrativa criada no governo dele em 1935. 

 É interessante notar, a partir disso, como a visão de burocracia racional e eficiente do 

Itamaraty influencia a reforma administrativa de todo o Estado Brasileiro. Os diplomatas eram 

pioneiros e referência para o estabelecimento de um aparato administrativo-burocrático moderno 

no Brasil. Pode-se considerar que, ainda hoje, no século XXI, essa visão de excelência 

permanece. 

 O Instituto Rio Branco é criado em 1945 em uma dessas grandes reformas citadas, porém 

a ideia de que era necessária uma escola para formar os diplomatas existia desde 1934. O IRB é 

criado para homogeneizara categoria e amenizar as diferenças entre os antigos diplomatas, 

oriundos das antigas elites, e os novos, que assumiam seus cargos a partir dos concursos públicos 

e eram provenientes de diferentes classes sociais (CHEIBUB, p. 126, 1985).  

 Além disso, o autor enfatiza que, entre as funções do Instituto Rio Branco, estava não 

apenas a formação do corpo diplomático brasileiro, mas também “o ensino e treinamento em 

todas as matérias de interesse para a conservação e consolidação do interesse da nação e da 

nacionalidade brasileira”(CHEIBUB, pg. 127, 1985), função essa que supera em muito a 

abrangência que se imagina que uma escola de formação de funcionários públicos teria. 

 Zairo Cheibub (1985) relaciona o intuito de criação do IRB com a da Escola Superior de 

Guerra (ESG) do Exército brasileiro, já que além de formar os diplomatas, esse instituto também 

deveria oferecer cursos para acadêmicos e funcionários do aparato administrativo brasileiro em 

geral, em seus variados níveis.  
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 O IRB significou uma maneira de controlar e homogeneizar os funcionários que 

acessavam a carreira diplomática por meio do concurso público estabelecido para as carreiras do 

Estado, mesmo que esse novo meio de contratação significasse que indivíduos de diferentes 

classes sociais passariam a fazer parte do corpo diplomático. O curso de formação do Instituto 

representava a “formação de elites”, o estabelecimento de continuidade em relação às tradições 

da casa e a garantia da coesão do corpo profissional (CHEIBUB, 1985). 

Considerando a história da formação e composição da burocracia brasileira responsável 

pela política externa, se passa, a partir daqui, ao ponto chave do presente capítulo que é a 

caracterização da variável independente da hipótese proposta nesta dissertação. 

Tem-se que a variável independente desta investigação é influência do corpo burocrático 

da política externa sobre a produção acadêmica, e elacomeça a ser caracterizada a partir do 

surgimento do curso de graduação em Relações Internacionais (RI) no Brasil, o que ocorreu 

tardiamente em relação ao resto do mundo. A institucionalização desse campo no país, se deu no 

final dos anos 1970 e início dos anos 1980, e três grandes abordagens teóricas tiveram influência 

nesse momento inicial: marxismo e teoria da dependência, realismo político e a geopolítica. 

(LIMA, 2013) 

O primeiro curso de RI do Brasil foi o da Universidade de Brasília (UnB), fundado em 

1974. Desde o início, o curso de RI da UnB teve fortes vínculos com a área de História daquela 

universidade. Em 1976, foi criado o programa de pós-graduação em História e a pesquisa na área 

de História das Relações Internacionais recebeu um grande incentivo. Com a proximidade entre 

os dois programas e o acesso facilitado aos arquivos do Ministério das Relações Exteriores, a 

partir da redemocratização do país, a agenda de pesquisa na área da História da Política Externa 

Brasileira prosperou8. Em 1994, a UnB criou o doutorado em História das Relações 

Internacionais e se consolidou como pólo desse campo no Brasil (LESSA, 2005). 

A importância da História das Relações Internacionais para o programa de RI da UnB fica 

evidente em 2000, quando surge o Instituto de Relações Internacionais (IRI) e suas áreas de 

concentração para o mestrado e doutorado são especificadas em História das Relações 

Internacionais e Política Internacional e Comparada (LESSA, p. 6, 2005). 

                                                 
8Mesmo antes da redemocratização, existiam laços com profissionais do Instituto Rio Branco, o que representava um 
acesso facilitado, mesmo que ainda difícil, aos arquivos diplomáticos, para a pesquisa histórica. Como Pinheiro 
(2008) aponta, era comum que diplomatas também atuassem como acadêmicos e, por um tempo considerável, a 
universidade com pesquisa especificamente em Relações Internacionais, era a UnB, na mesma cidade que o 
Itamaraty e o Instituto Rio Branco. 
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A influência do MRE na academia de RI no Brasil era considerada tão forte no início do 

desenvolvimento desse campo que Letícia Pinheiro (2008) relembra que se dizia que a agenda 

dos estudos na área de Política Externa e Análise de Política Externa era informada pela agenda 

do Itamaraty. Ou seja, a academia se ocupava de explicar os temas da conjuntura da PEB e não se 

debruçava sobre trabalhos teóricos e conceituais mais profundos. Essa mesma autora salienta que 

o fato de as Relações Internacionais, como campo específico, ter se institucionalizado no Brasil 

tardiamente, em relação aos outros países, assim como o fato de as Ciências Humanas, como área 

de estudos formal, também ter demorado a consolidar-se academicamente no país, ajudam a 

explicar os motivos para que essa observação acerca do estudo da política externa brasileira 

pudesse ser feita.  

Nesse contexto, mais do que trabalhar com a Ciência Política ou com explicações 

sociológicas para estudar a política externa brasileira, a tradição ensaística, do Direito 

Internacional e da História Diplomática predominavam na área (PINHEIRO, 2008). No que tange 

o curso de RI da UnB, isso é ainda mais forte pelos contatos e influências recebidas de forma 

mais intensa por parte do corpo burocrático. 

A estrutura do Itamaraty, com o Instituto Rio Branco e sua excelência em formação e 

produção de conhecimento na área da Política Externa, produziram vários diplomatas que 

também atuaram como acadêmicos, aprofundando suas influências no campo de estudo 

(PINHEIRO, 2008). A autora também afirma que havia uma crença de que os diplomatas, por 

terem acesso privilegiado a determinados tipos de informação acerca dos negócios internacionais 

e da diplomacia, eram boas fontes de explicações sobre a PEB. A linha de pesquisa em História 

Diplomática sempre foi bastante influente na área de História das Relações Internacionais, o que 

reafirma as conexões entre a UnB e o MRE. 

 A UnB, no estudo das RI e principalmente da História das RI, no Brasil, desempenhou um 

papel extremamente relevante e pioneiro, sendo considerado aqui nesta dissertação, como foi 

afirmado em capítulos anteriores, um think tank importantíssimo da área. Tal protagonismo se 

evidencia por sua caracterização como centro produtor de conhecimento e ciência, com estudos 

aprofundados sobre temas importantes para a formulação da política externa e outros tipos de 

política pública, por educar e empregar profissionais que atuam na formação da opinião pública 

sobre temas referentes à política externa brasileira e à política internacional, ademais de 
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profissionais que irão atuar no próprio aparato governamental em questões relacionadas a esses 

assuntos. 

 Como a produção acerca da História da Política Externa Brasileira, tradicionalmente, 

esteve fortemente concentrada na UnB, por seus vínculos com o Instituto Rio Branco e seus 

professores, a sua influência na literatura do campo e na formação dos pesquisadores era 

fortíssima nas primeiras décadas de desenvolvimento do campo de RI no Brasil. Essa situação 

oferece um respaldo analítico interessante para entender determinados consensos interpretativos 

da área, no caso aqui em tela, se entende que essa influência demasiada explica o consenso acerca 

da chamada “equidistância pragmática”, nome dado à política externa Varguista no momento 

anterior à entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. 

 

3.2 O consenso acerca da “eqüidistância pragmática” na academia brasileira de Relações 

Internacionais 

 

 Após a caracterização da variável independente dessa investigação, proceder-se-á à 

definição da variável dependente que é o consenso na literatura especializada e na academia 

acerca da interpretação de Gerson Moura (1980, 1991) sobre a política externa do governo 

Vargas entre 1935 e 1942, que foi batizada por esse mesmo autor como “equidistância 

pragmática”. Vale relembrar que a hipótese defendida nesta dissertação é que esse consenso 

explicativo acerca da referida interpretação sobre a política externa brasileira chamada de 

“equidistância pragmática” ocorre em função da influência que a burocracia especializada em 

política externa teve na academia e literatura de Relações Internacionais no Brasil durante sua 

etapa de consolidação, especialmente, na área de História da Política Externa Brasileira. 

 Considerando que desde os anos 1990, o campo das Relações Internacionais ganhou força 

e vários departamentos foram abertos em diversas faculdades pelo Brasil, a produção acadêmica 

na área também aumentou. Nesse sentido, não se fará aqui uma análise exaustiva das obras que 

tratam da política externa varguista às vésperas da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, 

mas o enfoque será dado às obras referenciais, tanto em função do destaque de seus autores 

quanto pelo argumento desenvolvido. 
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 Dessa forma, se defende aqui que existe um consenso9, porém não uma unanimidade10, na 

literatura e na academia de Relações Internacionais no Brasil quanto à interpretação de Gerson 

Moura (1980, 1991) para a política externa brasileira antes do alinhamento brasileiro aos EUA no 

contexto da Segunda Guerra Mundial. 

 Pretende-se demonstrar que essa interpretação é a referência fundamental para o estudo, 

ensino e debate do referido momento da política externa brasileira na academia brasileira de 

Relações Internacional e, mesmo aqueles autores e obras que pretendem desconstruir a noçãode 

“eqüidistância pragmática” partem dele como fundamento. Além disso, esses autores que são 

“desafiadores” da noção de “eqüidistância pragmática” não conseguem, com seus argumentos, 

reduzir seu poder explicativo e a sua importância analítica para a compreensão do período em 

tela. 

 É nesse sentido que se sustenta aqui a afirmação de que há o consenso na academia acerca 

da interpretação de Gerson Moura para a chamada “eqüidistância pragmática”, sem que isso seja, 

contudo, uma unanimidade. 

 A primeira obra aqui enfocada é a “História da Política Exterior do Brasil”, tanto por sua 

influência no campo, uma vez que é fundamental nas bibliografias dos cursos de Relações 

Internacionais desde a sua primeira edição, quanto por seus autores, Amado Cervo e Clodoaldo 

Bueno (2002), pesquisadores referência para a História da Política Externa Brasileira. 

 Essa obra, publicada pela Editora UnB e pelo Instituto de Relações Internacionais da 

mesma universidade, é base para o estudo amplo da História da Política Externa Brasileira, 

abarcando o período desde a independência do Brasil até o final do século XX. Tal obra não 

                                                 
9 De acordo com Bobbio (2003), de modo bastante amplo, o consenso se manifesta por meio da existência de 
determinadas crenças que são “mais ou menos compartilhadas” por determinado grupo ou sociedade. O autor ainda 
frisa que um “consenso total é bastante improvável mesmo em pequenas unidades sociais” (BOBBIO, p. 240, 2003). 
Nesse sentido, Noberto Bobbio (2003) afirma a relatividade do consenso e que é bastante útil tratar do consenso em 
termos de graus, já que ele não é absoluto. Por esses motivos que se utiliza aqui, nesta dissertação, a noção de 
consenso em torno da noção de “equidistância pragmática”. Mesmo com argumentos e autores divergentes, ela se 
mantém como uma explicação dominante e robusta entre os especialistas da área da História da Política Externa 
Brasileira.  
10 Para tratar da unanimidade, se faz referência aqui à regra da unanimidade, como mencionada por Giovanni Sartori 
(1994) para tratar de processos de tomada de decisão. Ao utilizar a regra da unanimidade, cada participante tem o 
poder de veto e essa é uma regra de tomada de decisão igualitária. Trazendo a noção discutida para o presente 
trabalho, fica claro que se a proposta fosse de que há unanimidade acerca da interpretação da “equidistância 
pragmática”, simplesmente não poderia haver opinião divergente. Um único autor contrário a referida noção acabaria 
com a possibilidade de unanimidade. Assim, se entende aqui que há um consenso acerca da interpretação pelos 
motivos expressos na explicação da nota de rodapé anterior. 
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apenas é referência nos cursos de graduação de Relações Internacionais pelo país, como também 

é usada na preparação dos candidatos ao Concurso de Admissão à Carreira Diplomática. 

 É importante frisar que a obra é publicada pela editora UnB através do Instituto de 

Relações Internacionais dessa Universidade, de autoria de Amado Cervo, professor titular da 

UnB e do Instituto Rio Branco e Clodoaldo Bueno, professor titular do Programa de Pós 

Graduação San Tiago Dantas11. A influência da obra e a vinculação de Amado Cervo à UnB e ao 

Instituto Rio Branco, concomitantemente, fortalecem o argumento desta dissertação acerca da 

influência da burocracia da política externa brasileira na academia de Relações Internacionais no 

Brasil. 

 Especificamente, quanto à “equidistância pragmática” Cervo e Bueno (2002) corroboram 

toda a explicação acerca do período assim chamado por Gerson Moura (1980) fazendo inclusive, 

citações integrais desse autor. 

 Como Moura (1980), Cervo e Bueno (2002) dão grande ênfase à aproximação comercial 

entre Brasil e Alemanha no início dos anos 1930 e ao aumento das exportações brasileiras para 

esse país. Eles também enfocam a preocupação americana em relação ao ganho de intensidade 

das trocas comerciais entre Brasil e Alemanha e um possível incremento em seus laços políticos. 

Os autores frisam que, a partir de 1938, com Oswaldo Aranha à frente do Ministério das Relações 

Exteriores, as relações entre Brasil e EUA apresentam uma melhora significativa. 

 Amado Cervo e Clodoaldo Bueno (2002) citam diretamente Gerson Moura (1980) e sua 

noção de “equidistância pragmática”: 

 

O período compreendido entre 1935 e 1942 na histórica da política externa brasileira foi 
sintetizado por Gerson Moura (1980) como de “eqüidistância pragmática”, pelo fato de o 
Brasil ter procurado tirar proveito da disputa existente entre os dois blocos de poder, vale 
dizer, Estados Unidos e Alemanha. A atitude de indefinição do Brasil em face daqueles 
permitiu-lhe tirar vantagens e termos econômicos e comerciais (BUENO & CERVO, p. 
250, 2002). 

  

Adicionalmente, os autores também corroboram a análise de Moura (1980) no sentido de 

que os EUA fizeram concessões ao Brasil em função de sua necessidade de matérias primas 

estratégicas para o esforço de guerra, de consolidar sua posição hegemônica na América Latina e 

do posicionamento geográfico e estratégico brasileiro em relação ao teatro de operações na África 

e na Europa.  

                                                 
11Essas informações estão disponíveis no Currículo Lattes dos autores. 
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 Cervo e Bueno (2002), também como Moura (1980), entendem que há o alinhamento 

brasileiro aos EUA a partir do rompimento diplomático e comercial com as potências do Eixo no 

início de 1942, em troca das concessões americanas em termos de reaparelhamento das Forças 

Armadas brasileiras e do investimento para a instalação de uma indústria siderúrgica no Brasil.  

 Ricardo Seitenfus (1985), por sua vez, é um autor que também estudou profundamente o 

período da política externa de Getúlio Vargas aqui em destaque. Em seu livro “O Brasil de 

Getúlio Vargas e a formação dos blocos: 1930-1942”, em linhas gerais, sua interpretação 

consubstancia a da “equidistância pragmática” de Gerson Moura (1980), com o diferencial de 

que, para Seitenfus (1985), desde 1938 o Brasil já estava alinhado aos EUA. 

 Na interpretação desse autor, a nomeação de Oswaldo Aranha, conhecido por nutrir 

simpatia pela manutenção de relações próximas entre Brasil e EUA, para o Ministério das 

Relações Exteriores no ano de 1938 é o marco “de uma entente encarada como necessária e 

indispensável com os Estados Unidos”(SEITENFUS, p. 428, 1985). 

 Seitenfus (1985) chama atenção para o fato de que o governo estabelecido pela Revolução 

de 1930, inicialmente, não tinha uma preocupação definida com a política internacional, suas 

preocupações imediatas eram a política doméstica. O período anterior à Segunda Guerra Mundial 

foi conturbado para a política externa brasileira, marcado por certo improviso, o que rompia o 

padrão do gerenciamento da PEB. Para ele, até 1937, com o Estado Novo, a política externa 

brasileira era marcada pela falta de planejamento e pela ausência de uma conduta definida. Além 

disso, esse autor ressalta a aproximação com países do Eixo, o que não era o padrão das relações 

do Brasil (SEITENFUS, 1985). 

 Nesse sentido, de acordo com esse autor, o comércio era a diretriz das relações 

internacionais do Brasil no início dos anos 1930, assim como o pan-americanismo. Seitenfus 

(1985) observa um caráter pragmático na PEB desse período, o que é aproveitado pela Alemanha 

e por seu comércio compensado. 

 Outro aspecto interessante da análise de Ricardo Seitenfus (1985) sobre a política externa 

de Vargas ás vésperas da Segunda Guerra Mundial é o foco que ele dá à atuação dos países do 

Eixo junto às colônias de seus nacionais e descendentes no Brasil, principalmente na região Sul. 

Ele também aborda as representações diplomáticas de Alemanha e Itália que, além das oficiais, 

também atuavam por entidades ligadas aos partidos nazista e fascista, paralelamente. Seitenfus 
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(1985) destaca que esses países entendiam que o uso dessas colônias no Brasil poderia ser 

interessante para aumentar sua influência política e estreitar relações. 

 Na interpretação de Ricardo Seitenfus (1985), três fatores principais determinaram a 

direção definitiva da política externa brasileira no sentido de alinhamento aos EUA: i) política 

externa alemã recheada de erros e contradições, que colocaram a perder o que haviam ganhado 

em função, principalmente, do aumento do comércio; ii) Oswaldo Aranha como Ministro das 

Relações Exteriores do Brasil; iii) o início da guerra na Europa e a impossibilidade de continuar o 

comércio compensado com a Alemanha e de estabelecer algum tipo de cooperação mais 

profunda. 

 Outra obra importante que traz a corroboração da explicação de Moura (1980) para a 

política externa brasileira do governo Vargas entre 1935 e 1942 é “História das Relações 

Internacionais do Brasil”, de Francisco Doratioto e Carlos Eduardo Vidigal (2015), parte de uma 

coleção intitulada “Temas Essenciais em RI” da Editora Sairava, com coordenação de Antônio 

Carlos Lessa e Henrique Altemani de Oliveira. 

 É interessante notar que as obras dessa coleção, sobre diferentes assuntos, procuram 

mapear os principais conceitos, debates e autores na área de Relações Internacionais.  

 Doratioto, Vidigal e Lessa são mestres e doutores em História das Relações Internacionais 

pela UnB, e os três também atuam como professores na mesma universidade. Francisco 

Doratioto, particularmente, dá aulas no curso de formação de diplomatas do Instituto Rio Branco, 

mais uma vez demonstrando as ligações entre os acadêmicos especializados em História das 

Relações Internacionais que se destacam e o Itamaraty. Oliveira é o único que foge a essa 

trajetória, sendo formado mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, atuando como 

professor na Universidade Estadual da Paraíba12.  

 Doratioto e Vidigal (2015) também citam textualmente o conceito de “equidistância 

pragmática” para se referir ao período da política externa varguista entre os anos 1930 e início 

dos anos 1940. 

Antes do início da guerra, conforme visto na seção anterior, a política comercial brasileira 

permitira o estabelecimento de um novo equilíbrio no setor externo, por meio do aumento do 

comércio com a Alemanha, sem diminuir a importância do intercâmbio com os Estados Unidos. 

Foi esse novo perfil comercial, somado à neutralidade adotada no início do conflito, que levou o 

                                                 
12 Essas informações estão disponíveis no Currículo Lattes dos professores. 
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historiador Gerson Moura a elaborar o conceito de “equidistância pragmática”. Essa política 

exigia um equilíbrio especial, tanto no plano externo quanto no interno, e contribuía para 

aumentar o valor dos produtos brasileiros de exportação, mais que a obtenção de vantagens 

comerciais. A equidistância pragmática, porém, entrou em crise, a partir da Missão Aranha e do 

advento da guerra. (DORATIOTO & VIDIGAL, p. 63-64, 2015). 

 É interessante observar que esses autores também usam as noções e as interpretações 

desenvolvidas por Moura (1991) acerca da política externa do governo do presidente Eurico 

Gaspar Dutra.  

 Na mais recente (e provavelmente completa) biografia de Getúlio Vargas, escrita por Lira 

Neto13 (2013), dividida em três volumes, chamada apenas de “Getúlio”, esse autor também 

corrobora o argumento da “equidistância pragmática” de Gerson Moura (1980), além de citar o 

termo textualmente. 

 Lira Neto (2013) utiliza trechos do diário de Getúlio Vargas para construir um retrato do 

presidente, da política e história de seu tempo. Acerca da política externa varguista antes e 

durante a Segunda Guerra Mundial, esse autor, no volume “Do governo provisório à ditadura do 

Estado Novo”, ecoa claramente a interpretação de Moura (1980) para o período. 

 Neto (2013) alterna referências a questões pessoais de Getúlio Vargas às vésperas da 

Segunda Guerra Mundial e o cenário político internacional. Esse autor afirma que a questão da 

implementação de uma siderúrgica no país era considerada absolutamente essencial para o 

desenvolvimento brasileiro por Vargas, que entendia que sem essa indústria o Brasil ficaria 

indefeso e miserável. Getúlio Vargas deixava claro que se os EUA não fossem a potência 

industrial que auxiliaria o Brasil nessa empreitada, o país procuraria outro parceiro. 

 Outra questão referenciada como estratégica nas negociações da época era o 

reparelhamento militar brasileiro. Lira Neto (2013) ilustra a ambivalência da política externa 

varguista entre os Aliados e o Eixo mencionando o convite simultâneo feito para Edda Mussolini, 

filha do ditador italiano, e para o general Marshall, representante americano com quem o governo 

brasileiro negociava questões militares e de reaparelhamento, para o mesmo baile na residência 

oficial do presidente. Essa situação considerada constrangedora pelos observadores da época era 

                                                 
13 Diferentemente dos outros autores aqui citados, Lira Neto não é um acadêmico da comunidade brasileira 
especializada em Relações Internacionais. Ele é um jornalista e escritor, especializado em biografias, inclusive, de 
políticos importantes da história brasileira. Ele foi referenciado aqui por motivos que serão explicitados no corpo do 
texto. 
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justificada com base na “neutralidade brasileira”. O autor frisa que a intenção de Getúlio era 

justamente reforçar sua “política de equidistância” (NETO, p. 359, 2013). 

 Lira Neto (2013) cita textualmente a “equidistância pragmática”, porém sem fazer menção 

ao seu autor: 

Getúlio, por meio de sua equidistância pragmática, explorou o impasse. O general Góes 
Monteiro, chefe do Estado-Maior do Exército, estivera nos Estados Unidos a convite do 
general Marshall e retornara com a promessa do governo americano de atender o duplo 
anseio brasileiro: modernizar as Forças Armadas nacionais e viabilizar o projeto 
siderúrgico (NETO, p. 370, 2013). 

 

Essa obra biográfica sobre a vida do presidente Getúlio Vargas visa um público amplo, 

além dos especialistas em Relações Internacionais e, desse modo, faz com que conceitos e 

explicações da área, como a própria “equidistância pragmática” sejam disseminados para fora do 

escopo específico da academia. É nesse sentido que essa obra, de fôlego e de grande pesquisa por 

parte do autor, foi aqui enfocada. Lira Neto é um escritor e jornalista especializado em biografias, 

que além da de Getúlio Vargas, também produziu a de Castello Branco. 

Quanto às discordâncias acerca da interpretação de Gerson Moura (1980) para o período 

da “equidistância pragmática”, Marcelo de Paiva Abreu (1984), no texto “O Brasil e a Economia 

Mundial (1929-1945)”, que faz parte da obra “História Geral da Civilização Brasileira”, 

organizada por Boris Fausto, é a grande referência. 

Abreu (1984) entende que a participação alemã no comércio internacional brasileiro é 

superestimada. Esse autor argumenta no sentido de que os EUA não tiveram uma perda efetiva de 

participação comercial com a aproximação entre Brasil e Alemanha por que o comércio alemão 

aumenta em função da participação britânica que decai, e não da americana (ABREU, p. 28, 

1984). 

Para Marcelo de Paiva Abreu (1984), existem problemas metodológicos na interpretação 

dos dados do comércio brasileiro da década de 1930: 

 

As conseqüências da recessão sobre a distribuição de fatias do mercado brasileiro que 
correspondiam a cada país supridor têm sido frequentemente mal interpretadas pelos 
analistas do período. De fato, com base na análise das estatísticas usuais de comércio 
exterior, parece ser o caso que entre 1928 e 1938 a participação norte-americana no 
mercado brasileiro caiu de 27% para 23% (...) enquanto a alemã crescia de 12% para 
25%. Os ganhos alemães são, entretanto, superestimados pelas estatísticas brasileiras, 
pois as faturas relativas a produtos alemães eram lançadas em marcos do Reich e não 
marcos de compensação. As participações corrigidas indicam que a fatia norte-
americana mantém-se inalterada antes de 1939, em torno de 23-25%, o mesmo 
ocorrendo com a participação combinada de Alemanha e do Reino Unido, em torno de 
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28-32%. O que houve foi uma substituição drástica de produtos britânicos por produtos 
alemães: a participação britânica cai de 19% para 11%, enquanto a alemã cresce de 12% 
para 20% das importações totais brasileiras (ABREU, p. 28, 1984). 

  

De acordo com essa argumentação, fica evidente que Abreu (1984) vê com ceticismo a 

interpretação da política externa de Vargas no período em tela, que credita ao Brasil um 

aproveitamento sagaz das brechas que a crise sistêmica causava, possibilitando que agisse com 

“autonomia na dependência” (MOURA, 1980). 

 Marcelo de Paiva Abreu (1984) descarta que o governo brasileiro tenha agido com 

habilidade diante das assimetrias internacionais e das margens de manobra que o contexto da 

Segunda Guerra Mundial fazia emergir. Para ele, os EUA aceitam o “jogo duplo” brasileiro e se 

abstém de pressionar efetivamente e de modo abrupto contra as suas aproximações com a 

Alemanha em função de seus objetivos de longo prazo. Assim, a potência norte-americana age 

com tolerância e boa vontade em relação ao Brasil apenas em função de seus próprios interesses 

estratégicos. Abreu identifica, inclusive que em 1939, após a Missão Aranha aos EUA, já ocorre 

a reaproximação entre os dois países, mesmo antes da eclosão da guerra. 

 Abreu (1984) apresenta de modo explícito suas discordâncias acerca da interpretação 

prevalecente da política externa de Vargas entre 1935 e 1942, a de Gerson Moura (1980): 

 

É difícil concordar com algumas interpretações a respeito da formulação política 
brasileira relativa ao comércio de compensação. De um lado, credita-se ou debita-se, de 
acordo com o ponto de vista, à influência dos militares a ênfase na negociação de 
acordos de compensação, pois assim seria possível equipar as forças armadas. De outro, 
argumenta-se que a política brasileira foi uma “resposta oportunista” ao acirramento das 
rivalidades econômicas interimperialistas na década de 1930, ao mesmo tempo 
mantendo o apoio político norte-americano e expandindo seu comércio com a Alemanha 
(ABREU, p. 26, 1984). 

  

Esse autor sustenta seu argumento afirmando, com base em documentos diplomáticos, 

que a proposta alemã de suprimento de material bélico ao Brasil ocorreu somente em função de 

uma acumulação indesejada de divisas inconversíveis dentro dos acordos de comércio 

compensado (ABREU, 1984). 

 Abreu prossegue reduzindo a importância do aumento relativo da participação comercial 

alemã nas exportações brasileiras. Esse autor destaca que antes da Primeira Guerra Mundial, o 

comércio brasileiro junto à Alemanha era muito mais significativo para o Brasil e mesmo com o 

aumento da década de 1930, os valores continuaram aquém desse período. O aumento das 
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exportações alemãs na balança comercial brasileira dos anos 1930 é explicado por Abreu (1984) 

como sendo em função apenas de mudanças estruturais na pauta de exportação. 

 Para reforçar seu argumento de que o comércio ou a influência alemã junto ao Brasil não 

eram páreo para os dos EUA, Abreu (1984) afirma que o acordo comercial entre Brasil e EUA de 

1935 é o acordo mais importante da década. Para esse autor, antes mesmo da aprovação do 

acordo no Congresso americano, os EUA já o utilizavam politicamente. 

 A superioridade dos investimentos norte-americanos no Brasil era enorme em comparação 

com os de qualquer país europeu, fato que Abreu (1984) utiliza para demonstrar como os laços 

entre Brasil e EUA eram fortes, mesmo antes da eclosão da guerra na Europa ou o alinhamento 

definitivo entre esses dois países. Para esse autor, a Missão Aranha de 1939 é o marco que 

estabelece “relações especiais” entre Brasil e EUA. A partir de 1941, as exportações brasileiras 

para os americanos crescem por causa dos acordos de fornecimento de materiais estratégicos e da 

tomada de mercados antes atendidos por países que naquele momento estavam envolvidos no 

esforço de guerra. Além disso, esse autor também assinala que com a eclosão da guerra na 

Europa e a restrição de exportações brasileiras para essa região, o Brasil se torna ainda mais 

dependente dos EUA (ABREU, 1984). 

 Com o desenrolar do conflito, o Brasil e a América Latina em geral foram se tornando 

cada vez menos importantes nos planejamentos estratégicos americanos e a política dos EUA 

para essa região foi se tornando mais rigorosa, inclusive em termos de comércio. O autor realça o 

desconforto das autoridades brasileiras em relação ao fato a “extrema intimidade” que se havia 

estabelecido com os EUA durante a guerra (ABREU, 1984). 

 Ironildes Bueno (2006) escreve sobre essa querela acerca da interpretação da política 

externa de Vargas nos anos 1930. Esse autor vê um embate entre economistas e historiadores a 

partir do trabalho de Marcelo de Paiva Abreu (1984).  

 Em linhas gerais, Bueno (2006) estabelece que os historiadores teriam a tendência de 

seguir a interpretação estabelecida por Gerson Moura (1980), a “equidistância pragmática”, para 

o período em destaque, enquanto os economistas se alinhariam aos argumentos de que há falhas 

na análise dos dados do comércio brasileiro com a Alemanha na década de 1930, o que resultaria 

em superestimar a importância desse país para a política externa brasileira da época, como 

defende Abreu (1984). 
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 Ironildes Bueno (2006) procura demonstrar que esse dilema entre “historiadores e 

economistas” é falso. Em primeiro lugar, ele defende a correção metodológica na análise dos 

dados do comércio brasileiro com a Alemanha na década de 1930. Esse autor afirma, entretanto, 

que a revisão desses dados não seria suficiente para alterar o fato de que, na primeira metade da 

década de 1930, a Alemanha apresentou um crescimento significativo de sua influência 

comercial, política e econômica em relação ao Brasil. O autor enfatiza que, em uma década, 

houve um crescimento de 60% nas exportações da Alemanha para o Brasil. Desse modo, mesmo 

com a análise dos dados comerciais da década de 1930 corrigida, de acordo com o que Marcelo 

de Paiva Abreu (1984) propõe, Bueno (2006) sustenta que a tese de Moura (1980) acerca da 

“equidistância pragmática” se mantém. 

 

(...) o conceito, da forma como foi apresentado por Moura e reforçado por Seitenfus, 
Moniz Bandeira e Cervo, não contém a ideia de opção ou de ruptura do Brasil com 
qualquer um dos dois lados em disputa, Estados Unidos e Alemanha. Ao contrário, o que 
é definidor da noção de eqüidistância pragmática é exatamente o entendimento de que o 
Estado brasileiro – ou pelo menos o chefe de Estado Getúlio Vargas – comportou-se de 
forma a ampliar o envolvimento com a nova potência (o Reich III) sem comprometer 
seus laços com o líder do subsistema hemisférico (os Estados Unidos) (BUENO, p. 182, 
2006) 

 

 Em resumo, Bueno (2006) ao mesmo tempo em que acata a crítica de Abreu (1984) à 

interpretação da política externa brasileira entre 1935 e 1942 estabelecida por Gerson Moura 

(1980), evidencia que a mesma não é suficiente para jogar por terra os argumentos do autor da 

“equidistância pragmática”. Esse posicionamento é bastante importante uma vez que a crítica de 

Marcelo de Paiva Abreu (1984) é a principal e mais contundente a essa interpretação. O modo 

como Bueno (2006) disseca e absorve a crítica, enquanto desfaz a querela acerca da 

equidistância, diz muito a respeito da existência do consenso em torno dela na academia 

brasileira de Relações Internacionais. 

 

3.3 O Consenso sem unanimidade 

 

A centralidade da interpretação de Gerson Moura (1980) para a academia e literatura de 

História das Relações Internacionais é tão grande que o texto discordante de Marcelo de Paiva 

Abreu (1984) apresenta críticas bastante contundentes direcionadas ao argumento da 

“eqüidistância pragmática” sem, contudo, sugerir uma explicação de fôlego para substituí-la. 
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Mesmo procurando jogar por terra a análise, a referência é direta ao pensamento estabelecido de 

Moura (1980). 

Os outros autores, como Cervo e Bueno (2002), Doratioto e Vidigal (2015) representam a 

mais antiga e a nova geração dos autores referenciais em História das Relações Internacionais do 

Brasil e trazem a noção de “equidistância pragmática” como chave para a compreensão do 

período da política externa de Vargas entre 1935 e 1942 sem ressalvas. 

Ricardo Seitenfus (1985) apresenta um trabalho de fôlego e de profundidade acerca da 

política externa brasileira da década de 1930 e início dos anos 1940, diferentemente dos outros 

autores aqui analisados. É interessante analisar seu ponto de vista, além desse aspecto 

mencionado, porque é uma obra publicada em data mais próxima do trabalho de Moura (1980), 

em 1985.  

Seitenfus (1985) marca sua análise por investigar outros aspectos da política externa 

brasileira, como por exemplo, a atuação italiana, as representações dos partidos nazistas e 

fascistas no Brasil, que agiam como verdadeiras embaixadas, ou ainda a utilização das colônias 

de nacionais alemães e italianos no Sul do país. Entretanto, em linhas gerais, a narrativa de 

Seitenfus (1985) segue a mesma trajetória do trabalho de Moura (1980), o que é utilizado aqui 

como mais um indício do consenso firme ao redor dessa obra na literatura brasileira no campo da 

História das Relações Internacionais. 

Lira Neto (2013) é um caso diferente, mas marcante, já que, como jornalista e biógrafo, 

escreve para todos os públicos interessados no período Vargas e, desse modo, ajuda a consolidar 

e, até mesmo, naturalizar a noção de “equidistância pragmática” como sinônimo da política 

externa varguista, no período em tela, para além do campo de especialistas em Relações 

Internacionais. 

Marcelo de Paiva Abreu (1984) apresenta uma crítica contundente e perspicaz à tese da 

“equidistância pragmática” de Moura (1980), porém, como demonstra Bueno (2006), essa crítica 

não é suficiente para solapar a análise em definitivo. Ao aceitar e absorver a crítica, a 

interpretação de Moura (1980) prevalece em todo seu poder explicativo.  

A crítica de Abreu (1984), juntamente com o texto de Bueno (2006), ajudam a demonstrar 

que a noção da “equidistância pragmática”, apesar de consensual no campo das Relações 

Internacionais no Brasil, não é uma unanimidade. Obviamente, existem os autores que tecem 

ressalvas ao argumento de Moura (1980), entretanto elas não são suficientes para impedir que 
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essa seja a explicação fundamental para a política externa varguista no período entre 1935 e 1942 

no campo especializado e também fora dele. 

Procurou-se demonstrar, portanto, com exemplos de autores referenciais do estudo da 

História da Política Externa Brasileira, tanto de uma antiga geração, representados por Amado 

Cervo e Clodoaldo Bueno (2003), Seitenfus (1985) quanto de uma nova geração da área, 

Doratioto e Vidigal (2015), como a interpretação de Moura (1980) é corroborada e sustentada em 

suas obras. Além disso, procurou-se também mostrar que a existência da discordância feita acerca 

da referida interpretação por Marcelo de Paiva Abreu (1984), não invalida a concepção de 

“equidistância pragmática”, como argumenta Ironildes Bueno (2006). Buscou-se também, com 

base em Lira Neto (2013), comprovar que a noção da “equidistância pragmática” espalha-se além 

da literatura especializada e é repassada ao público em geral de forma naturalizada para explicar a 

política externa varguista às vésperas da Segunda Guerra Mundial. 

Neste capítulo foram apresentadas as variáveis, independente e dependente, que formam a 

hipótese da investigação aqui empreendida. A partir disso, a dissertação prossegue apresentando 

a ligação entre essas variáveis e demonstrando como a hipótese se sustenta. 

Vale lembrar que o encadeamento lógico anterior dessa pesquisa foi baseado inicialmente 

na introdução dos conceitos e teorias chaves nas quais a pesquisa se fundamenta, depois disso se 

apresentou os contextos da política doméstica e internacional do período aqui estudado para, 

aqui, no presente capítulo, se caracterizar as variáveis que formam a hipótese defendida neste 

trabalho. 

O capítulo a seguir tem a pretensão de demonstrar a referida hipótese, qual seja, que o 

consenso historiográfico e explicativo se manteve porque o corpo diplomático brasileiro, 

burocratizado e especializado, influenciou a produção acadêmica e o trabalho dos think tanks 

mais relevantes da área de História da Política Externa Brasileira no momento em que a área de 

Relações Internacionais se consolidava no Brasil. 
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4 O ENSINO DA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA COMO EVIDÊNCIA DO 

CONSENSO 

 

 Neste capítulo serão apresentadas evidências que reforçam o argumento relativo ao 

consenso em torno da noção de “equidistância pragmática” dentro da comunidade especializada 

em RI no Brasil. Pretende-se demonstrar que o consenso historiográfico acerca da “Equidistância 

Pragmática” existe porque o corpo diplomático brasileiro, burocratizado e especializado, 

influenciou a produção acadêmica e o trabalho dos think tanks mais relevantes da área de História 

da Política Externa Brasileira. 

 Para tanto, serão comprovadas a influência da Chancelaria na produção acadêmica na área 

de RI no Brasil, especificamente nos estudos de PEB e HPEB, e a existência do consenso em 

torno da interpretação de Gerson Moura (1980, 1991) para a política externa de Getúlio Vargas 

entre 1935 e 1942. 

 O arcabouço teórico e conceitual no qual se assenta esta investigação, os contextos 

doméstico e internacional do período em destaque e como eles se relacionam, além da exposição 

das referidas variáveis foram tratados nos capítulos anteriores desta dissertação. O objetivo deste 

capítulo final é defender os argumentos e os avanços analíticos até aqui apresentados por meio da 

corroboração da hipótese. 

 Com o intuito de apresentar mais dados que apoiem a existência do consenso explicativo 

em torno da “equidistância pragmática”, além da análise de determinadas obras de alguns autores 

referenciais selecionados, apresentada no capítulo anterior, se analisou, aqui, uma série de 

programas de ensino e bibliografias de disciplinas relacionadas à PEB, à APE e à HPEB, de 

cursos de graduação e pós-graduação em RI, por todo o Brasil. O objetivo dessa análise era 

investigar como o período da PEB aqui em tela é ensinado nas universidades e verificar se esse 

ensino ajuda a consolidar o consenso em torno da interpretação de Gerson Moura (1980), 

conhecida como “equidistância pragmática”. 

 Os quadros abaixo foram construídos a partir de pesquisa feita na Plataforma Sucupira14da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na qual se buscou 

cursos de pós-graduação em RI em funcionamento no Brasil, independentemente de nota ou 

conceito de avaliações do órgão.  

                                                 
14

Disponível em www.sucupira.capes.gov.br. 
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A partir disso, foram também selecionados os cursos de graduação em RI das instituições 

que possuíam cursos de pós-graduação em funcionamento. Como referência acerca do número de 

cursos de graduação em RI existentes no Brasil, em tabela divulgada pelo Ministério da Educação 

(MEC) com o resultado do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) de 201215, 

existiam 78 cursos de graduação em RI no país. Esse número serve apenas de referência, 

considerando que a pesquisa aqui apresentada foi feita em final de 2015, início de 2016. Os dados 

que aparecem nos quadros foram obtidos16 nos sites dos respectivos departamentos, por contato 

com as secretarias dos mesmos ou ainda por contato direto com professores das disciplinas 

analisadas. 

 

 

 

 

                                                 
15

Os resultados do ENADE podem ser acessados em <http://portal.inep.gov.br/enade/resultados>. Nas avaliações 
mais recentes desse exame, os cursos de Relações Internacionais não foram incluídos. 
16

As informações sobre a grade curricular e o programa das disciplinas da pós graduação em RI da San Tiago 
Dantas, URGRS e USP foram obtidas diretamente nos sites dos departamentos. No caso de PUC Minas, UEPB e 
UERJ, as informações foram passadas pelas secretarias de seus departamentos. Para os cursos de graduação de 
UFRGS, UFU, UnB, UNESP (campus de Franca) e USP, as informações também foram encontradas em seus sites. 
As informações referentes à graduação em RI da UERJ foram conseguidas junto à secretaria do curso e no caso da 
PUC Minas, diretamente com o professor responsável pela disciplina. Nos campos em que aparece a sigla S. I. (sem 
informação), a situação foi que, ainda que existissem alguns dados nos sites dos departamentos sobre as disciplinas, 
ou programa ou a bibliografia completa não constavam, e/ou as secretarias dos cursos não responderam o contato ou, 
por quaisquer motivos, não quiseram informar. 
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Quadro 1 - Cursos de pós-graduação lato sensu, em Relações Internacionais, em 

funcionamento no Brasil, de acordo com a CAPES 17 

                                                 
17Legendas interpretativas: 
Autores que corroboram a interpretação de Gerson Moura: CERVO & BUENO, SEITENFUS, MOURA/ Autor 
que desafia a interpretação de Gerson Moura: ABREU / S. I.:sem informação. 

Fonte: elaborado pela autora 
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Quadro 2 - Cursos de graduação em Relações Internacionais em funcionamento no Brasil 

em instituições com cursos de pós-graduação lato sensu em Relações Internacionais18 

 
                                                 
18 Ver 17.  
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Fonte: elaborado pela autora 

 

Observando os dados coletados e organizados no quadro acima, é possível perceber que a 

maioria dos cursos de graduação em RI no Brasil, considerando o universo analisado, apresenta 

pelo menos uma disciplina de PEB - muitas vezes duas - com enfoque histórico. A maioria 

também tem em sua grade uma disciplina de APE, que costuma vir antes do ensino da PEB, o 

que é bastante interessante e revelador da didática e da lógica do ensino. Da organização da grade 

dos cursos é possível depreender que a disciplina de APE, por suas características 

fundamentalmente teóricas e conceituais, prepara o terreno para o ensina da PEB, que na maioria 

das vezes, tem um caráter histórico. 
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 Chama atenção o fato de que, raramente, nos cursos de pós-graduação, as disciplinas de 

PEB fazem parte da grade obrigatória. Seria interessante refletir ou pesquisar, em outro momento 

e trabalho, o motivo que leva o estudo da PEB em cursos de mestrado e doutorado de Relações 

Internacionais no Brasil, ser considerado, de certa forma, secundário. As disciplinas de APE 

aparecem com menos frequência nas grades dos cursos de pós-graduação em RI e, quando o 

fazem, também são optativas. 

A partir da análise dos quadros é possível concluir, também, que nas disciplinas que 

apresentam um enfoque histórico da PEB, a menção à “equidistância pragmática” (ou pelo menos 

uma referência indireta) para tratar do governo Vargas é muito comum. Além disso, mesmo que 

as obras de Gerson Moura (1980, 1991) não sejam incluídas diretamente na bibliografia básica 

das disciplinas de PEB, é possível observar que o livro de Amado Cervo e Clodoaldo Bueno, 

“História da Política Externa do Brasil”, em suas muitas edições, é o “manual” para o ensino da 

HPEB e da PEB em geral, aparecendo com grande frequência na bibliografia básica das 

disciplinas para tratar diferentes assuntos e épocas, tanto na graduação quanto nos cursos de pós-

graduação. 

Vale lembrar que Cervo e Bueno (2002) são autores que respaldam e utilizam a 

interpretação de Gerson Moura (1980, 1991) acerca da “equidistância pragmática” para explicar a 

política externa varguista nos anos 1930. Chama a atenção, também, que mesmo quando não é 

citada explicitamente a “equidistância pragmática”, muitas vezes, se faz referência ao 

“pragmatismo” varguista. 

 Outro aspecto interessante das bibliografias básicas das disciplinas de PEB ministradas ao 

redor do país é que raramente é indicado o texto com argumentação mais forte contra a 

interpretação de Moura (1980, 1991), de autoria de Marcelo de Paiva Abreu (1983), o que 

também respalda a força do consenso que existe em torno da noção de “equidistância 

pragmática”. Isto é, na maioria das vezes, o período da política externa brasileira dos anos 1930 e 

início dos anos 1940 é ensinado baseado na interpretação de Gerson Moura (1980, 1991) e o fato 

de que existem vozes dissonantes não chega a ser mencionado. 

 A relação entre o desenvolvimento/industrialização e a política externa varguista do 

período destacado raramente aparece. Quando a industrialização ou o desenvolvimento são 

mencionados como elementos do período Vargas, não é estabelecida uma ligação direta com a 

política externa adotada no período, isto é, com a noção de “equidistância pragmática”.Eles são 
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apresentados como elementos isolados do período e são mencionados apenas para caracterizá-lo. 

Daí a importância de ressaltar o argumento defendido nesta dissertação de que a política externa 

do primeiro governo de Getúlio Vargas, às vésperas da entrada do Brasil na Segunda Guerra 

Mundial, era uma política externa desenvolvimentista.  

 A partir das características mencionadas nos capítulos anteriores, com base nos aspectos 

da política doméstica brasileira implementada por Vargas desde a Revolução de 1930 e, 

principalmente, a partir do Estado Novo, fica claro que a política externa brasileira passa a ser 

mais um instrumento da consecução do projeto político daquele governo que era exatamente o 

desenvolvimento nacional.  

 Autores como Santos (1994), Gomes (2005), Souza (1983) e Vianna (1978), que foram 

referenciados no primeiro capítulo desta dissertação, além de outros que estudam o governo 

Vargas, analisam em seus trabalhos as reformas, mudanças e políticas adotadas no período em 

telacom o intuito de modernizar e dotar o país de uma estrutura capaz de avançar rumo ao 

desenvolvimento e à industrialização. O momento autoritário é aproveitado para, 

independentemente de amarras políticas e institucionais, mudar as bases sociais, políticas e 

econômicas do país no sentido de impulsionar a industrialização por meio do Estado, e, com ela, 

atingir o desenvolvimento. 

 É nesse sentido que a política externa também deve ser vista como uma ferramenta do 

projeto político daquele governo. Utilizando as brechas do contexto internacional totalmente 

atípico da Segunda Guerra Mundial, que polarizava o mundo entre as potências dos Aliados e do 

Eixo, a política externa brasileira que Gerson Moura (1980) chamou de “equidistância 

pragmática” pode ser entendida como uma estratégica racional utilizada para atingir o objetivo 

maior que era o desenvolvimento, de acordo com o projeto político doméstico. O jogo na arena 

internacional foi utilizado pelo governo Vargas para obter resultados que impulsionassem seus 

objetivos na arena doméstica. 

 Considerando esses rendimentos analíticos da presente dissertação que foram acima 

mencionados, é importante frisar também, voltando aos quadros, que oexame de seus dados é 

mais uma forma de respaldar a existência e a força do consenso em torno da noção de 

“equidistância pragmática” de Gerson Moura (1980) para interpretar a política externa de Vargas 

na década de 1930 e início da década de 1940. Além das obras de diferentes autores, acadêmicos 

das RI ou não, se tem, por meio dos programas e das bibliografias das disciplinas dos cursos de 
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graduação e pós-graduação em RI no Brasil, o fato de que a interpretação de Moura (1980) para a 

PEB dos anos 1930 é incontornável. Mesmo quando ele não é diretamente citado, algum autor 

que consubstancia seus argumentos é. 

 Deve-se ter em mente, portanto, que o modo como é feito o ensino desse tipo de disciplina 

aqui analisado ajuda a fortalecer ainda mais o consenso em torno da “equidistância pragmática” 

como explicação básica para a PEB entre 1935 e 1942. Na graduação em RI no Brasil, de acordo 

com o universo analisado, existe sempre pelo menos uma disciplina de PEB obrigatória. Quando 

ela apresenta viés histórico, passa inexoravelmente pelo assunto da política externa de Vargas no 

contexto da Segunda Guerra Mundial e a literatura utilizada é baseada nos argumentos e 

explicações de Gerson Moura (1980, 1991), se não usa diretamente as suas obras.Dessa forma, o 

ciclo é estabelecido: os alunos aprendem na graduação a explicação baseada na “equidistância 

pragmática” e, assim, também a reproduzem ao se tornarem professores, acadêmicos e autores.  

 Da mesma forma que os grandes acadêmicos das RI no Brasil fortalecem o consenso 

acerca da “equidistância pragmática”, o ensino nas universidades, com base nesses autores e nos 

argumentos de Moura (1980, 1991) retroalimentam o consenso. Os acadêmicos referenciais para 

o estudo da PEB e da HPEB têm seus trabalhos utilizados como bibliografia no ensino desses 

temas nas universidades. Algumas obras importantes desses autores referência na área foram 

analisadas nesta dissertação no capítulo anterior e foi possível constatar que suas análises, exceto 

raras exceções, reafirmam e utilizam a interpretação de Gerson Moura (1980, 1991) para o 

período da PEB anterior à entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Os alunos que estudam 

essas obras, ao se tornarem profissionais, acadêmicos e autores das RI, também tendem a 

reproduzir esse consenso explicativo aprendido na universidade com base nos trabalhos desses 

autores importantes do campo. Nesse sentido, autores referenciais da PEB e da HPEB, em suas 

obras, e o ensino das disciplinas de PEB e HPEB nas universidades brasileiras, de acordo com os 

dados apresentados nos quadros acima, retroalimentam o consenso em torno da noção de 

“equidistância pragmática”. 

 O argumento aqui defendido se fecha ao retomar a ideia de que a produção acadêmica em 

RI, no Brasil, principalmente em termos de História da Política Externa Brasileira, foi 

influenciado pelo corpo burocrático responsável pela política externa do país principalmente 

durante o período no qual esse campo se consolidava no país.  
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 Como foi mencionado no capítulo anterior, a história do campo de Relações 

Internacionais no Brasil é profundamente ligada à Chancelaria brasileira. O primeiro curso de 

graduação em RI surge na Universidade de Brasília, tendo fortes laços com o Itamaraty e seus 

membros. O ensino das RI pela UnB também apresenta um forte viés histórico, tanto que uma 

das linhas de pesquisa da pós-graduação em RI, nessa universidade, é História das Relações 

Internacionais. Além disso, ou talvez por isso mesmo, é importante frisar a proximidade entre o 

Departamento de RI da UnB e o programa de pós-graduação em História daquela universidade 

(LESSA, 2005). 

 Nesse sentido,Letícia Pinheiro e Paula Vedoveli (2012) problematizam a questão dos 

“intelectuais diplomatas” no campo da PEB e da HPEB e questionam os efeitos que esses 

trabalhos, produzidos em um lugar social bastante específico, trazem para o campo das RI no 

Brasil. É importante frisar que o ponto da argumentação dessas autoras, assim como no presente 

trabalho, é refletir sobre a atuação e a influência dos “intelectuais diplomatas” no campo das 

Relações Internacionais no Brasil e na Política Externa Brasileira, sem, entretanto, considerar que 

elas são negativas ou positivas por si. É evidente que o trabalho de vários diplomatas brasileiros 

foi extremamente importante para diversas áreas das Ciências Humanas no Brasil, atuando como 

verdadeiros pioneiros e desbravadores. As autoras defendem que: 

 

“a simbiose inicial entre a atuação política de diplomatas e sua atividade intelectual, que 
deu origem à figura do intelectual enquanto diplomata, seu processo de transformação de 
transformação em diplomata enquanto intelectuale o desenvolvimento e posterior 
consolidação da comunidade acadêmica de estudiosos da política externa brasileira que 
veio se somar a este último – situação em que hoje nos encontramos – não é destituído 
de potenciais implicações sobre a visão crítica acerca do objeto de reflexão que 
compartilhamos.” (PINHEIRO& VEDOVELI, 2012, p. 247) 
 
 

 É justamente nesse sentido que a presente dissertação pretende demonstrar as implicações 

do consenso e da influência do corpo diplomático brasileiro na produção acadêmica e do ensino 

da HPEB no país. 

 Adicionalmente, Pinheiro e Vedoveli (2012) apresentam um aspecto bastante relacionado 

ao argumento apresentado no presente trabalho. As autoras questionam como determinadas 

categorias oriundas de trabalhos acadêmicos voltados para explicações acerca de contextos 

particulares da história da PEB acabaram sendo incorporados pelo discurso diplomático em sua 
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narrativa, que apresenta a PEB como possuindo características permanentes ao longo do tempo, o 

que lhe conferiria coerência e lógica particular.  

 A questão da “equidistância pragmática” e de toda a explicação de Gerson Moura (1980, 

1991), que culmina com a defesa da ideia da “autonomia na dependência”, estão profundamente 

ligadas a esse aspecto. De acordo com a interpretação de Moura (1980) para o período em 

destaque, o Brasil foi capaz de aproveitar as brechas da situação política internacional e, apesar 

das assimetrias inerentes ao sistema, realizar barganhas que lhe propiciaram agir autonomamente 

diante das potências mundiais. É comum no discurso diplomático, como Pinheiro e Vedoveli 

(2012) salientam, a afirmação da busca por autonomia no cenário internacional como fio 

condutor e traço inarredável da política externa brasileira ao longo do tempo. Essas autoras 

chamam atenção justamente para “a transformação de categorias explicativas no âmbito 

acadêmico para dar conta de um processo histórico particular em supostos traços permanentes da 

ação diplomática brasileira” (PINHEIRO& VEDOVELI, 2012, p. 246). Esse é mais um elemento 

que fortalece a existência do consenso em torno da noção de “equidistância pragmática” e a 

explicação dada para ele nesta dissertação. 

 Esses aspectos são importantes porque, tradicionalmente, a História das RI e a História da 

PEB, especificamente, foram estudadas com base na História Diplomática. O uso de arquivos 

diplomáticos, trabalhos e memórias escritos por diplomatas, por muito tempo, foram a base da 

pesquisa histórica em RI. O acesso facilitado aos arquivos do Itamaraty, assim como aos 

protagonistas de determinados eventos, lança luz aos motivos que levam a UnB a apresentar um 

enfoque histórico forte em suas linhas de pesquisa na área de RI e PEB. Deve-se destacar também 

que, por muito tempo, os principais autores das obras acerca da História da Política Externa 

Brasileira eram diplomatas que também atuavam como acadêmicos (PINHEIRO, 2008). Esse fato 

ajuda a reforçar que a, no início da institucionalização do campo, momento em que a UnB era a 

principal instituição, a História das RI e da PEB, era uma área dominada por diplomatas. 

 Letícia Pinheiro e Paula Vedoveli (2012) destacam os laços entre o Departamento de RI 

da UnB e o Instituto Rio Branco, evidenciando o intercâmbio de professores que existia (e ainda 

existe) entre as duas instituições desde a sua criação, em 1974. Esse intercâmbio era visto como 

algo bastante positivo por essa universidade. As autoras enfatizam a forte “parceria” estabelecida 

entre as instituições para a formação dos bacharéis, facilitada pela transferência do Itamaraty para 

Brasília. 
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As autoras também realçam como o diplomata brasileiro, mesmo com a 

institucionalização do campo das RI no Brasil, não deixou de ocupar a posição de intelectual e 

acadêmico, sendo estimulado, inclusive, pela estrutura do Curso de Preparação para a Carreira 

Diplomática (CPCD), do Instituto Rio Branco, reconhecido pela CAPES como Mestrado 

Profissional, desde 2002. As autoras enfatizam, também, a importância da Fundação Alexandre 

de Gusmão (FUNAG) como editora divulgadora do trabalho dos diplomatas como referência para 

o estudo da PEB, HPEB e RI no país (PINHEIRO & VEDOVELI, 2012).  

Outra evidencia bastante interessante da vinculação entre academia e a Chancelaria é a 

“encomenda”, pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE)à comunidade acadêmica, nos anos 

1980, de pesquisas sobre a política externa brasileira.Vale lembrar que, nessa época, a 

institucionalização do campo das RI no Brasil ainda era bastante recente e a UnB era uma 

referência ainda mais forte do que é hoje (PINHEIRO & VEDOVELI, 2012).As autoras 

entendem que: 

“a comunidade acadêmica de Relações Internacionais stricto sensu e seus especialistas 
em política externa brasileira ajudaram a criar as condições para que seus próprios 
membros, a mídia e o público em geral, reconhecessem a produção de conhecimento dos 
diplomatas dissociada do lugar social do qual ela se origina.” (PINHEIRO & 
VEDOVELI, 2012, p. 228) 

 

 Elas justificam esse raciocínio afirmando que a referida comunidade acadêmica de RI não 

problematizou essa forte atuação do diplomata como intelectual e acadêmico e esses sempre 

entenderam que essa prática era pertinente à sua função. Nem acadêmicos nem diplomatas 

refletiram sobre as consequências e os efeitos que essa atividade exercida pelos diplomatas 

atuando como acadêmicos poderia causar. 

Nesse sentido, Letícia Pinheiro e Paula Vedoveli (2012) sugerem a precariedade da 

autonomização do campo das RI no Brasil, e afirmam que essa “convergência” da atuação dos 

diplomatase o campo de estudos da PEB poderia ser explicada pelo fato que de não houve a 

institucionalização, autonomização e diferenciação plenas dessa área no país. As autoras 

propõem, a partir disso, a reflexão e o questionamento acerca do que significa a atuação 

disseminada de “acadêmicos diplomatas” para os estudos da PEB e das RI no Brasil sem maiores 

considerações sobre o lugar social que eles ocupam. 

É evidente que no contexto atual o campo das Relações Internacionais no Brasil e das 

Ciências Humanas, em geral, encontra-se em um patamar diferenciado e autônomo. A tradição 
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ensaística, assim como os trabalhos baseados em memórias pessoais de personagens relevantes 

em determinados acontecimentos históricos foram deixados no passado. A produção acadêmica 

de Relações Internacionais, acerca da Política Externa Brasileira e da História da Política Externa 

Brasileira encontra-se pulverizada em variadas instituições ao redor do país, com trabalhos com 

qualidade acadêmica evidente. 

 Vale destacar que o raciocínio desenvolvido aqui é que a produção acadêmica e o ensino 

da História da PEB e das RI no Brasil foram inicialmente influenciados por diplomatas que 

atuavam também como acadêmicos e que, em função de uma estrutura acadêmica incipiente 

existente no Brasil, realizavam estudos baseados em uma tradição jornalística e ensaística, 

ancorada na História Diplomática e no Direito Internacional. 

Nos anos 1980, momento em que a área de Relações Internacionais no país buscava se 

consolidar e institucionalizar academicamente, Gerson Moura (1980) inova com seu trabalho 

acerca da política externa de Vargas às vésperas da entrada do Brasil na Segunda Guerra 

Mundial, cunhando o termo “equidistância pragmática”. Esse trabalho foi inovador justamente 

porque tinha o intuito de apresentar um rigor analítico maior, fugindo da tradição ensaística e 

memorial que os estudos em História das Relações Internacionais e da Política Externa Brasileira 

apresentavam. Apesar de pioneiro e inovador, argumenta-se nesta dissertação que, a noção de 

“equidistância pragmática desenvolvida por Moura (1980) ainda é fundamentalmente descritiva e 

é nesse sentido que foram feitas aqui as observações acerca do tema que se pretendem como uma  

contribuição para dar maior caráter explicativo e propriamente conceitual ao termo. 

O fato de a noção de “equidistância pragmática” de Gerson Moura (1980) apresentar essa 

característica mais descritiva do que explicativa, mesmo sendo uma tentativa de  conferir maior 

rigor acadêmico ao estudo da História da Política Externa Brasileira, está profundamente 

relacionado com a existência do referido consenso acerca do termo que se pretende explicar aqui 

por meio da influência do corpo burocrático da diplomacia brasileira. 

O acesso facilitado aos arquivos e aos protagonistas dos eventos e essas obras eram, 

então, consideradas referenciais para o estudo da PEB, principalmente, nos momentos iniciais da 

institucionalização do campo no Brasil. Assim, o ensino das disciplinas de PEB e HPEB pelos 

Departamentos de RI das várias universidades do país, reproduz essas características e ajuda a 

retroalimentar o ciclo antes apresentado. 
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A institucionalização do campo das RI no Brasil — consubstanciado pela criação do 

Curso de RI na UnB nos anos 1970, fortemente influenciado por seus laços com a Chancelaria —

, carregou consigo a tradição da pesquisa histórica em PEB e seus laços com o curso de pós-

graduação em História da universidade. Isso pode ser evidenciado pelo fato de que uma das 

linhas de pesquisa do curso de pós-graduação em RI da UnB é História das Relações 

Internacionais.  

A UnB, com seu protagonismo na produção de conhecimento e na formação de 

profissionais da área de História das RI e HPEB, sob intensa influência do corpo diplomático 

brasileiro, ajuda a propagar as interpretações e explicações acerca da PEB e da História da PEB. 

A influência da produção acadêmica de diplomatas na formação do campo das RI no Brasil é 

grande e a sua maior vinculação institucional, em função talvez da proximidade geográfica, é 

com a UnB. 

Tem-se, nesse sentido, que o Instituto Rio Branco, responsável pela formação dos 

diplomatas brasileiros e por grande parte da produção acadêmica oriunda de diplomatas, também 

é um think tank nos termos aqui anteriormente apresentados, ou seja, uma instituição que tem 

entre seus objetivos, a intenção de “promover debates sobre políticas públicas, desenvolver 

pesquisas, análises, ideias, conceitos e narrativas, e publicar relatórios, memorandos, artigos e 

livros refletindo o “estado da arte” do debate público em diferentes esferas e áreas de interesse” 

(BELLI & NASSER, p. 153, 2014). Isto é, o Instituto Rio Branco, entendido aqui como um think 

tank, produz, influencia e dissemina conhecimento, pesquisas e posicionamentos políticos, além 

de formar profissionais e opiniões. 

 Entende-se, portanto, que o Itamaraty influenciou fortemente a formação do campo das RI 

no Brasil por meio da produção acadêmica de “acadêmicos diplomatas” e também através de sua 

proximidade com a UnB. Considera-se aqui a UnB, também, como um dos principais think tanks 

de RI no Brasil e como um núcleo importantíssimo na produção de conhecimento. 

Especificamente na formação de profissionais da área de HPEB, essa influência se espalha por 

todo o campo.  

Os profissionais e o ensino produzido por esse think tank tão relevante e bastante 

influenciado pelo corpo burocrático da diplomacia escrevem os livros que são utilizados para 

ensinar a PEB nas universidades por todo o país. Um exemplo meramente ilustrativo dessa 

proximidade entre Instituto Rio Branco e o Departamento de RI da UnB é o fato de que, em 
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2014, o Diretor do IRB, o Embaixador Gonçalo de Barro Carvalho e Melo Mourão, proferiu a 

palestra de abertura do ano letivo19. Os professores formados pela instituição formam outros 

professores que irão disseminar esse conhecimento produzido de acordo com o arcabouço 

ensinado originalmente. Também aqui o ciclo se retroalimenta.  

 É dessa maneira que se estabelece o argumento defendido nesta dissertação. 

Primeiramente, demonstra-se o consenso através da análise de obras referenciais de autores 

importantes no campo das RI no Brasil, especificamente na área da PEB e da HPEB, e, também, 

por meio da análise de um universo definido de programas de disciplinas da área em cursos de 

graduação e pós-graduação em RI no país. Após a demonstração da existência e da robustez 

desse consenso em torno da utilização da noção de “equidistância pragmática” de Gerson Moura 

(1980, 1991) como explicação básica para a PEB de Vargas entre os anos 1930 e início dos anos 

1940, se busca justificar o referido consenso. 

 Como se tem argumentado até aqui, a ideia defendida é que a influência do corpo 

burocrático da diplomacia brasileira sobre a academia de RI no Brasil, especificamente na área de 

História das RI e HPEB, de acordo com o raciocínio acima explicitado, é motivo da força do 

consenso existente em torno da interpretação de Gerson Moura (1980, 1991) para a PEB 

varguista às vésperas da Segunda Guerra Mundial. 

 Diante de tudo que foi exposto, conclui-se que é possível sustentar a argumentação até 

aqui desenvolvida. A investigação acerca dos motivos que fazem com que determinadas 

explicações sejam tomadas como predominantes nos diferentes campos do conhecimento revelam 

aspectos interessantes sobre como as comunidades acadêmicas e científicas funcionam e sobre 

como o conhecimento é construído e repassado. Adicionalmente, no caso específico aqui tratado, 

isto é, no campo de Relações Internacionais, no Brasil, é interessante perceber as interligações 

entre academia e a Chancelaria, principalmente, no atual momento em que a área busca 

consolidação e amadurecimento. 

 Debruçar-se inquisitivamente sobre noções e interpretações canônicas das diferentes áreas 

do conhecimento permite lançar novos olhares, descobrir novas vertentes e enriquecer o 

arcabouço explicativo sobre o assunto. A aceitação dogmática de determinados jargões e visões 

explicativas não é um comportamento científico aceitável e, por mais que sejam brilhantes os 

                                                 
19

Notícia divulgada no site da própria UnB, disponível em: 
http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=8441, acessado em 17 de fevereiro de 2016. 



84 
 

autores e encantadores seus raciocínios, vale repensar e refletir sobre aquilo que é lido, ensinado 

e afirmado na academia com ampla aceitação e sem maiores debates, principalmente, nas 

Ciências Humanas. 

 Revisitar o estudo acerca do período da “equidistância pragmática” permitiu avançar na 

explicação sobre o termo, a partir da constatação de que essa noção tem características mais 

descritivas de um processo histórico do que propriamente conceituais. A análise da obra de 

Gerson Moura (1980, 1991) mostra que “equidistância pragmática” é o nome que o autor deu a 

um longo processo de negociações, idas e vindas e acontecimentos que se desenrolaram. O termo 

“equidistância pragmática” é mais a descrição de um processo desenvolvido pela atuação externa 

do país do que um conceito explicativo para o período. 

 Avançando conceitualmente, de acordo com o que foi demonstrado até aqui e 

relembrando os conceitos e teorias que sustentam este trabalho, apresentados no primeiro 

capítulo, “equidistância pragmática” foi uma política externa desenvolvimentista 

implementada pelo Brasil durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, entre 1935 e 1942, 

como a melhor estratégia racional disponível, tendo em vista o projeto político doméstico que 

visava o desenvolvimento nacional. Ela consistia em barganhar entre as potências envolvidas 

na guerra, EUA e Alemanha, as concessões mais vantajosas para o Brasil, em troca de seu 

alinhamento. Isso era possível apenas em função do contexto extraordinário causado pela 

Segunda Guerra Mundial, que colocava o sistema internacional em crise, e abria margens de 

negociação para os países periféricos diante dos centrais. 

 Dessa maneira, a investigação aqui efetuada chega às conclusões mencionadas e entende 

que conseguiu sustentar os argumentos iniciais propostos. Com arcabouço teórico e conceitual 

baseado em autores especializados no contexto doméstico do período Vargas, autores da Ciência 

Política e da Análise de Política Externa e também das Relações Internacionais, buscou-se aqui 

demonstrar que existe um consenso acerca da interpretação de Gerson Moura (1980) para a 

política externa varguista antes da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial e explicar que 

esse consenso é motivado pela influência do corpo burocrático da diplomacia brasileira sobre a 

produção acadêmica em RI, no país, e principalmente, na área de História das RI e HPEB. 

  Ademais, e não menos importante, se argumentou também que a política externa 

varguista na década de 1930 e início da década de 1940, foi uma política externa 

desenvolvimentista porque, assim como a maioria das políticas e reformas implementadas por 
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aquele governo, tinha como objetivo fundamental atingir o desenvolvimento nacional, que era o 

grande projeto político da época. Por fim, da mesma forma, defendeu-se aqui que a 

“equidistância pragmática”, tal como proposta por Gerson Moura, é muito mais uma noção 

descritiva de um longo processo de negociações do que propriamente um conceito de política 

externa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal desta dissertação foi compreender por que há um consenso 

historiográfico acerca da noção de “equidistância pragmática”, termo cunhado por Gerson Moura 

(1980) para se referir à PEB desenvolvida por Getúlio Vargas às vésperas da entrada do Brasil na 

Segunda Guerra Mundial. 

A hipótese aqui levantada era de que a razão de existir um consenso historiográfico acerca 

da “Equidistância Pragmática” foi o fato de o corpo diplomático brasileiro, burocratizado e 

especializado, influenciar a produção acadêmica e o trabalho dos think tanks mais relevantes da 

área de História da Política Externa Brasileira durante a fase de sua consolidação como campo do 

conhecimento autônomo no país. Para corroborar essa hipótese, ao longo destas páginas, se 

buscou discutir alguns trabalhos selecionados de determinados autores referenciais para essa área 

e como essas obras e autores formam e suportam o consenso acerca da política externa do 

governo Vargas no período entre 1932 e 1945. 

Além disso, se verificou que mesmo existindo uma discordância bastante interessante por 

parte de Marcelo de Paiva Abreu (1984) acerca da interpretação de Gerson Moura (1980) para o 

período, essa divergência pouco ecoa nas bibliografias das disciplinas que tratam da PEB, APE e 

HPEB dos cursos de graduação e pós-graduação em RI, no Brasil, que foram analisados no 

quarto e último capítulo desta dissertação. 

Com base na história da institucionalização do campo de RI no Brasil e a forte vinculação 

entre a academia brasileira de RI e a Chancelaria, se discutiu como diplomatas que atuam como 

intelectuais e acadêmicos influenciam a produção acadêmica da área no Brasil e, principalmente, 

os estudos da PEB e da HPEB, além de contribuir definitivamente para a formação do consenso 

aqui analisado. 

Argumentou-se que o Itamaraty atua como um verdadeiro think tank, promovendo debates 

sobre a PEB, produzindo estudos, fomentando o debate na opinião pública e formando 

profissionais da área, tanto diretamente, através da formação de diplomatas, acadêmicos e 

analistas internacionais por meio da produção de obras referenciais que são usadas no ensino, 

quanto indiretamente, pela disseminação de ideias e noções produzidas por diplomatas, que são 

absorvidas pela comunidade especializada).  



87 
 

Adicionalmente, se verificou como o Itamaraty, como think tank da área de RI, tem 

estreitas relações com o Departamento de RI da UnB, que aqui nesta dissertação também é 

considerada um importante think tank da área. Esses laços de proximidade, intercâmbio de 

professores, entre outras demonstrações de estreiteza de relações, são particularmente 

importantes porque a UnB é uma referência para o estudo da HPEB, tendo, inclusive, uma linha 

de pesquisa específica em História das RI em sua pós-graduação. Esses fatos consubstanciam a 

argumentação de que a influência do corpo burocrático da diplomacia brasileira é responsável 

pela existência de um consenso interpretativo acerca da “equidistância pragmática”. 

 Durante esta investigação, se buscou enfocar as relações entre a política externa 

implementada por Getúlio Vargas entre os anos 1930 e o início dos anos 1940 e o projeto político 

em vigor domesticamente no Brasil. 

 Estabeleceu-se que a “equidistância pragmática” foi essencialmente uma política 

externa desenvolvimentista porque se consubstanciou na melhor e mais racional estratégia 

internacional disponível ao Brasil naquele contexto internacional de crise, em função da 

Segunda Guerra Mundial. Assim como outras medidas e políticas adotadas pelo governo 

brasileiro no poder desde a “Revolução de 1930”, nesse momento, o objetivo da política 

externa era obter as maiores e melhores vantagens possíveis almejando o desenvolvimento 

nacional. E foi isso que o Brasil colocou em prática por meio de uma “política de barganhas”, 

como chama Gerson Moura (1980), entre as potências em guerra, EUA e Alemanha.  

 É interessante notar que Gerson Moura (1980) descreve minuciosamente esse processo de 

negociação, que culmina com o alinhamento brasileiro aos EUA na Segunda Guerra Mundial, em 

que ele defende que a atuação externa brasileira foi caracterizada pela “autonomia na 

dependência”. Isto é, apesar das flagrantes e óbvias assimetrias existentes entre o Brasil e as 

potências beligerantes, esse país aproveitou o contexto internacional extraordinário para 

barganhar melhores condições para seu alinhamento. Nesse sentido, mesmo dependente 

externamente em vários aspectos, o Brasil atuou com autonomia, conseguindo concessões e 

benefícios concretos. 

 Letícia Pinheiro e Paula Vedoveli (2012) defendem como esse tipo de argumentação, 

cunhado para explicar um momento histórico específico, foi absorvido pelo discurso diplomático 

que acabou por transformar explicações particulares em jargões. Ancorado em expressões como 

“a autonomia na dependência”, de Gerson Moura, a diplomacia brasileira constrói sua narrativa 
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acerca de si mesmo enfatizando sua atuação como coerente ao longo do tempo, justamente por 

buscar outros objetivos como a mencionada autonomia em diferentes momentos históricos. 

 É interessante notar que, para esse período específico da PEB, a autonomia foi muito 

central, enquanto a questão do desenvolvimento foi menos mencionada, apesar de ser a agenda 

prioritária do governo da época. Nessa interpretação predominante acerca da PEB adotada por 

Vargas antes do alinhamento brasileiro definitivo aos EUA, a questão do desenvolvimento como 

projeto político nacional não tem destaque. A industrialização, quase sinônimo de 

desenvolvimento naquele período, era, por meio da implantação da siderurgia no país, a grande 

concessão esperada pelo governo brasileiro em troca de seu alinhamento. Ainda assim, não se faz 

a ligação entre o projeto nacional de desenvolvimento e a política externa adotada naquele 

momento. Louva-se a atuação autônoma do Brasil diante das potências estrangeiras, porém não 

se faz a leitura ampla de que a chamada “equidistância pragmática” foi uma política externa 

desenvolvimentista, racional e estrategicamente implementada em busca do desenvolvimento 

nacional. Assim como em outras áreas, também por meio da política externa, o governo atuava 

no sentido de reformar e dotar o país de capacidades para atingir o desenvolvimento. 

 Além disso, como já mencionado aqui, a noção de “equidistância pragmática” apresentada 

por Gerson Moura (1980) é descritiva do processo de negociação e culmina com a referida noção 

de “autonomia na dependência”. Para se ter uma ideia conceitual do que esse autor pretendia, é 

necessário assimilar a descrição de todo o processo de negociações e, a partir disso, depreender 

um conceito acerca da equidistância pragmática.  

Nesse sentido, se sugere aqui o conceito apresentado no primeiro capítulo, em que  se 

defende que a “equidistância pragmática” foi uma política externa desenvolvimentista 

implementada pelo Brasil durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, entre 1935 e 1942, 

como a melhor estratégia racional disponível, tendo em vista o projeto político doméstico que 

visava o desenvolvimento nacional. Ela consistia em barganhar entre as potências envolvidas na 

guerra, EUA e Alemanha, as concessões mais vantajosas para o Brasil, em troca de seu 

alinhamento. Isso era possível apenas em função do contexto extraordinário causado pela 

Segunda Guerra Mundial, que colocava o sistema internacional em crise, e abria margens de 

negociação para os países periféricos diante dos centrais. 

 Por fim, conclui-se que os objetivos iniciais desta investigação foram atingidos de modo 

satisfatório e que as discussões e reflexões propostas têm importância e validade para o campo 
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das RI no Brasil, especificamente da PEB e da HPEB. Essa característica ganha relevo, uma vez 

que, principalmente, essas duas áreas de estudo, no Brasil, buscam maior autonomia e maturidade 

diante da agenda conjuntural da diplomacia brasileira. Adicionalmente, a reflexão acerca de quais 

os efeitos que a atuação de diplomatas como acadêmicos e intelectuais para a área, como 

proposto por Letícia Pinheiro e Paula Vedoveli (2012) aparece como fundamental nessa altura da 

consolidação e institucionalização do campo das RI no Brasil. 
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