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1. RESUMO  

Estudo bibliográfico que propõe a exploração do conceito de soft power e sua 

aplicação, pela ótica de Joseph Nye, no desenvolvimento de alianças estadunidenses 

com o Brasil, antecedendo a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, 

qual utiliza-se do contexto da Política da Boa Vizinhança de Roosevelt para estreitar o 

terreno político-estratégico utilizando-se da indústria cinematográfica como arma de 

propaganda, frente ao exponente sistema de poder alemão, na conquista do apoio da 

nação brasileira como seus aliados.   

 

2. INTRODUÇÃO  

Joseph S. Nye1, nos ensina que o poder é a habilidade de influenciar o 

comportamento de outros atores para obtermos o resultado desejado, ao passo que os 

que detêm o poder, também possui a sua capacidade de influir no comportamento dos 

outros e obter os resultados desejados. Tal influencia advém de dois princípios que Nye 

cunhou como Hard Power, o poder bélico ou coercitivo e o Soft Power, um poder mais 

brando de influência, gerado pela detenção da manipulação da atração, represento pelo 

apelo nas ideias, cultura ou na habilidade de se programar uma agenda através de 

padrões e instituições, a fim de obter resultados que dão forma às preferencias de quem 

o utiliza (NYE, 2004). 

Décadas antes de Joseph Nye cunhar a definição do conceito de soft power, 

Franklin D. Roosevelt tomava posse como o trigésimo sexto presidente estadunidense, 

prometendo extinguir a grande depressão de 1929 e ainda declarando uma política que 

mudaria a história das relações internacionais pan-americanas. Em seu discurso de 

posse, Franklin D. Roosevelt declara:  

“ No campo das políticas mundiais, dedicarei a esta nação a política do bom 

vizinho, o vizinho que resolutamente respeita a si mesmo e, porque o faz, respeita 

                                                           
1 Joseph S. Nye, Jr., professor e ex-reitor da Kennedy School of Government de Harvard. Serviu como 
Secretário de Defesa Adjunto do Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos. Como acadêmico 
é responsável pela autoria de diversos livros de âmbito das Relações Internacionais, dentre eles o Bound 
to Lead: The Changing Nature of American Power, de 1990 onde ele incita a ideia de soft Power e o livro 
Soft Power: The Means to Success in World Politics, onde desenvolve o conceito amplamente utilizado nas 
relações teóricas internacionais 



os direitos dos outros, o vizinho que respeita suas obrigações e respeita a 

santidade de seus acordos com todos seus vizinhos do mundo2.”  

Apesar do termo de bons vizinhos já ter sido utilizado antes, a premissa não 

intervencionista na América Latina fora reforçada na implementação de processos 

conjunturais que projetariam a ideia de que os Estados Unidos seriam os “bons vizinhos” 

e engajariam em trocas recíprocas de com os países latino-americanos.  

[...] a política da boa vizinhança, que se fundava nas seguintes ideias: os Estados 

Unidos tinham abandonado sua política de intervenção na América Latina; 

reconheciam a igualdade jurídica entre todas as nações do continente; aceitavam 

a necessidade de consultas periódicas para resolver os problemas que surgissem 

entre as repúblicas; e concordava em cooperar por todos os meios para o bem-

estar dos povos da América. (MOURA, 1986, p. 55) 

O governo estadunidense esperava que essa política criasse oportunidades 

econômicas em forma de acordos mútuos e reafirmasse a influência dos Estados Unidos 

sobre a América Latina. Assim. Contou com a criação do Birô3 para Coordenação de 

Assuntos Interamericanos, em inglês Office of the Coordinator of InterAmerican Affairs 

(OCIAA), em agosto de 1940, nomeando o magnata Nelson Rockefeller para gerir a 

organização (NYE, 2004, p. 61).  

Nos Estados Unidos, os ditames da indústria cinematográfica recebiam pouca 

influência estatal, até aquele momento. Mesmo em momentos posteriores ao trabalho do 

Birô, a intervenção estatal não seria tão pungente quanto a intervenção estatal alemã que 

exigiam aprovação das produções cinematográficas, em todas as suas fases de 

realização, pela Câmara Nacional de Cinema, vinculada ao Ministério da Propaganda, 

sendo esta controlada por Joseph Goebbels (PEREIRA, 2005, p. 4). 

Na estrutura alemã de pulverização de soft power, por meio da estrutura 

cinematográfica nazifascista, era concebida pelos conceitos escritos por Adolf Hitler, em 

seu livro Mein Kampf, onde ele admoesta sobre as intervenções da propaganda de guerra 

                                                           
2 ROOSEVELT, Franklin Delano. First Inaugural Address. Disponível em: 
<https://catalog.archives.gov/id/197333>. Acesso em: 05 nov. 2016. P. 6, tradução nossa.  
3 A fim de facilitar a leitura, a referência ao Office of the Coordinator of InterAmerican Affairs (OCIAA) 
será apenas como “o Birô” 
 



como elas deveria ser conduzida para o posicionamento da indústria cinematográfica 

alemã. 

Foi durante a Guerra4, entretanto, que tivemos a melhor chance de estimar os 

tremendos resultados que foram obtidos pelo sistema propagandista 

propriamente utilizados. Aqui novamente, infelizmente, tudo foi deixado para o 

outro lado, o trabalho feito no nosso lado foi pior que insignificante5 (HITLER, 

[1939], p 145 tradução nossa). 

Pela ótica de Hitler, a imagem do poder Alemão deveria ser apresentada pelas 

produções de propaganda em massa, empregando-as como verdadeiras armas de 

guerras, em apelo às massas não intelectualizadas, pois a classe intelectual, somente se 

adequaria à exposição cientifica6” (ibid., tradução nossa).  

A indústria de propaganda Alemã também se baseava no fato que: 

A arte da propaganda consiste precisamente em ser hábil a despertar a 

imaginação do público pelo apelo aos seus sentimentos, em achar a psicologia 

necessária que prenderá a atenção e apelará para os corações da massa 

nacional7 (HITLER, [1939], tradução nossa).  

Assim, embora as empresas cinematográficas alemãs e estadunidenses tinham 

suas diferenças na sua manipulação direta ou indiretamente pelo Estado, ambas também 

tinham o objetivo de atuarem como indústrias de propaganda política de seus respectivos 

governos, funcionando como parte do armamento de guerra (PEREIRA, 2005).  

Segundo Keohane ; Nye (2012, p. 216), esse investimento alemão e 

estadunidense pode ser entendido como mais que um investimento, mas uma forte 

parcela de economia com o gasto bélico para a manipulação dos que seriam expostos à 

esse armamento: 

Se um Estado consegue fazer este poder se legitimar aos olhos dos outros e 
estabelecer instituições internacionais que encoraje os outros a definir seus 
interesses de formas compatíveis, não será necessário o gasto dos tradicionais 

                                                           
4 Primeira Guerra Mundial  
5 It was during the War, however, that we had the best chance of estimating the tremendous results which 
could be obtained by a propagandist system properly carried out. Here again, unfortunately, everything was 
left to the other side, the work done on our side being worse than insignificant.  
6 For the intellectual classes, or what are called the intellectual classes to-day, propaganda is not suited, 
but only scientific exposition. 
7 The art of propaganda consists precisely in being able to awaken the imagination of the public through an 
appeal to their feelings, in finding the appropriate psychological form that will arrest the attention and appeal 
to the hearts of the national masses. 
 



e dispendiosos recursos econômicos e militares (KEOHANE ; NYE, 2012, p. 
216)8.   

Assim, a dissipação pelo soft power ocorria, de um lado a Alemanha disseminava o soft 

power pelo apelo às imagens de personagens que abdicassem de seus interesses 

pessoais em benefício da Alemanha e da “Volksgemeinschaft9” e de Hitler como o forte 

comandante. Por outro, os Estados Unidos, valiam-se da apresentação dos personagens 

defensores das virtudes, da democracia e do trabalho, personagens que empregariam as 

suas forças para a realização dos projetos do New Deal e para a preservação dos valores 

da identidade nacional norte-americana, como também na propagação da ideologia 

fundamentada na sustentação da sociedade capitalista e no apelo sedutor do American 

Way of Life, tomavam extremo cuidado na apresentação de imagens do presidente 

Franklin Roosevelt, pois por ter sofrido de poliomielite, vivia confinado em sua cadeira de 

rodas e era carregado ao sair da plataforma depois dos seus discursos. Tais imagens 

poderiam diminuir sua influência aos aliados, assim preocupavam-se da (PEREIRA, 

2005). 

Nye (2004, p. 24) salienta que o soft power, em termos comportamentais, é o poder 

da atração10, e o Brasil sentia-se atraído tanto pelos Estados Unidos, quanto pela 

Alemanha, enquanto recebia a influência ideológica e de competição alemã, assim como 

a estadunidense, segundo Boris Fausto: 

Diante desse quadro, o governo brasileiro adotou uma orientação pragmática, 

isto é, tratou negociar com quem lhe oferecesse melhores condições e procurou 

tirar vantagem entre as grandes potências. Por exemplo, em 1935, assinou o 

acordo comercial com os Estados Unidos [...]; no ano seguinte, assinou outro 

com a Alemanha, que visava principalmente a exportação de algodão, café, 

cítricos, couros, tabaco e carnes (FAUSTO, 1995, p 379).  

A participação alemã na economia brasileira cresce, tornando-se atraentes não 

apenas para alguns setores da economia, mas para o Estado, que via na Alemanha a 

possibilidade de romper com as formas tradicionais de comercio exterior e oferecer 

                                                           
8 If a state can make its power legitimate in the eyes of others and establish international institutions that 
encourage others to define their interests in compatible ways, it may not need to expend as many of its 
costly traditional economic or military resources. 
9 “Comunidade do Povo” 
10 It is also the ability to attract, and attraction often leads to acquiesce. Simply put in behavioral terms soft 
power is attractive power. 



material ferroviários e bens de capitais para uma modernização e industrialização do país 

(ibid., p 380).  

A partir dos conceitos de comércio exterior alemães nazistas, o Brasil via um 

descerramento comercial internacional que os Estados Unidos não ofereciam, tornando 

a penetração estadunidense um desafio para Roosevelt, que via o Brasil ocupando a 

posição de primeiro comprador da Alemanha, na América Latina (BUENO; CERVO, 2002, 

p 255).   

Nesse cenário, os Estados Unidos viam-se desafiados pela maneira que a 

Alemanha conduzia o comércio exterior e, além disso, a pulverização do American Way 

poderia ser considerada desafio maior que uma abertura comercial, visto que os bons 

vizinhos estadunidenses vendiam a ideia de democracia e o Brasil vivia um regime 

ditatorial, imposto por Vargas. Roosevelt temia a sublimação do regime nazista no seio 

do governo Vargas, levando em consideração que não era apenas nos âmbitos 

ideológicos e econômicos que o Brasil e os Estados Unidos divergiam, havia a questão 

militar. Os Estados Unidos procuravam a proteção das fronteiras do continente, enquanto 

o Brasil preocupava-se com desafios de sua própria soberania sob o Governo Vargas 

(ibid., p. 253).  

A proposta desta pesquisa justifica responder as questões de segregação e 

política de aproximação da América Latina em um estudo mais detalhado para fomentar, 

possivelmente, a ampliação dos estudos de relações internacionais com a elaboração de 

artigos que possa discutir o contexto histórico contemporâneo, na busca de elucidar 

pontos de compreensão das questões abordadas, que irão muito além da sua questão 

histórica, pois compreendem um estudo da problemática de guerra e poder, em relação 

à cultura de sagração estadunidense nas relações internacionais. Elas comportam 

variáveis de diferentes áreas de estudo para a compreensão dos fenômenos e desafios 

no que tange o desdobramento da história, que podendo ser lidas com fundamentos da 

ótica da Teoria das Relações Internacionais e sua vertente no campo de estudo 

acadêmico.  

3. OBJETIVOS 



O projeto de pesquisa tem como objetivo o estudo bibliográfico do soft power pela  

ótica de Joseph Nye, no desenvolvimento do entendimento deste conceito e publicações 

de artigos para elucidar a técnica cunhada por Nye, a respeito do poder persuasivo na 

manipulação e observância  do terreno político-estratégico, que permitiu aos Estados 

Unidos fazerem frente à competição internacional do exponente sistema de poder 

alemão, durante a Era Vargas, no prelúdio de entrada estadunidense na Segunda Guerra 

Mundial, frente às questões mencionadas a seguir. 

1) A segregação estadunidense, mesmo sendo um problema interno, pode refletir 

negativamente na influência de nações latino-americanas? 2) Os Estados Unidos, após 

décadas de isolamento da América Latina, teria condições de retratar uma realidade 

latino-americana que agradaria as relações diplomáticas-sociais pan-americanas? 

4. METODOLOGIA 

Este projeto será uma pesquisa bibliográfica utilizando-se o método qualitativo, 

procurando desvelar processos sociais, no contexto histórico, sendo o eixo deste projeto 

proporcionar a análise das abordagens, conceitos e categorias referente ao fenômeno do 

soft power no recorte histórico proposto, levando em consideração o caráter descrito no 

enfoque indutivo, como evidencia Godoy (1995). 

A pesquisa levará em conta a manutenção do foco e a intenção de buscar 

compreender o fenômeno em estudo, quando observado minuciosamente através da 

consulta bibliográfica, interpretação e compreensão dos diálogos entre os diversos 

autores de livros, monografias, artigos e pesquisa documental, como descreve Creswell 

(2007). 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Após diversas reuniões com meu orientador e leitura da bibliografia sugerida, esta 

pesquisa pode analisar o diálogo de diversos autores que descreveram os fatos do 

recorte histórico em questão, chegando a conclusão que as hipóteses preliminares 

levantadas foram descartadas, dando vazão para uma conclusão embasada nos fatos 

históricos. 



 Assim, as narrativas dos autores foram compiladas em um artigo e submetido para 

análise na revista de História e Ciências Sociais Nuestra América (ISSN 0719-3092), a 

qual aceitou o mesmo para a publicação.    

6. REULTADOS  

O que tange o processo de pesquisa através do embasamento bibliográfico 

analisado, pode-se analisar que diferentemente da maneira nazista de controle total da 

indústria de propaganda cinematográfica pelo Estado alemão, os Estados Unidos tiveram 

uma forte intervenção capitalista – que buscava agradar o mercado doméstico mais que 

o internacional. Esse modelo, apesar de comprazer uma parcela elitizada da nação 

brasileira, frustrou diversas tentativas de aproximações da nação como um todo, que não 

se via retratada nas telas de entretenimento estadunidense, até a produção de Disney, 

com seu personagem: Zé Carioca.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prática do soft power pelos Estados Unidos junto ao Brasil, não surtiu favorável 

aos Estados Unidos no início, devido a falta de zelo com o respeito ao mercado Latino-

Americano, no que tange a generalização contínua das ricas culturas existentes em seus 

diversos Estados, distanciou o interesse de uma aproximação cultural brasileira, 

justamente pelo fato de que a leitura cinematográfica de uma nação, que é berço de 

negros, mulatos, brancos, malandros e também de poucos refinados, via-se retratada por 

atores e figurantes caucasianos, sobrepostos pela superioridade dos personagens de 

cidadão estadunidense, que frente à seus vizinhos latinos, assemelhavam-se ao contexto 

nazista de superioridade de raças. 
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