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1. RESUMO  

Historicamente, a relação entre Brasil e Estados Unidos sempre foi bastante 

próxima, sendo considerada prioridade na definição da política externa brasileira 

desde o advento da república, em 1889. A partir de 1964, com o golpe militar, a luta 

contra o comunismo aproximou ainda mais os dois países, tendo seu ápice no 

governo Castelo Branco. Entretanto, a visão dos militares quanto ao seu vizinho do 

norte não foi homogênea durante todo o regime, chegando a culminar no pior 

momento de toda a história do relacionamento entre os dois países, no ano de 1977, 

após a vitória de Jimmy Carter na presidência dos Estados Unidos e enquanto 

Geisel era o presidente do Brasil. Este trabalho tem como objetivo estudar os fatores 

que levaram ao estremecimento dessa relação, tanto nos Estados Unidos quanto no 

Brasil, a partir da leitura de fontes secundárias e primárias acerca do assunto.  
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2. INTRODUÇÃO  

O relacionamento entre Brasil e Estados Unidos sempre fora marcado por 

altos e baixos. Entretanto, o status de tratamento especial - iniciado no começo do 

século XX com a chamada ―aliança não escrita‖ – manteve-se e foi o responsável 

por assegurar que as discordâncias entre os dois fossem relevadas e as 

concordâncias exaltadas. Porém, segundo Antônio Carlos Lessa (1998:69), a partir 

de 1974 houve uma redefinição das relações Brasil – Estados Unidos, quando 

Geisel assume a presidência do Brasil. 

Desde o governo Costa e Silva (1964-1969), o relacionamento entre os dois 

países já enfrentava diversos atritos. Com sua ―diplomacia da prosperidade‖, Costa 

e Silva afastara-se da política externa de seu antecessor Castello Branco - o 

alinhamento automático com os Estados Unidos - pois essa provara ser infrutífera e, 

assim, mudou consideravelmente a relação entre os dois países, em contraposição 

à política tutelar desejada pelos Estados Unidos (CERVO E BUENO, 2012: 436), 

recebendo até o nome ―rivalidade emergente‖. Entretanto, o Brasil ainda era um ator 

importante na luta contra o comunismo, fato que se manteve durante o governo 

Médici, quando a América Latina viu a esquerda ascender no Peru e no Chile. À 

época, Kissinger e Nixon delegavam poderes aos chamados ―países-chave‖ na luta 

contra o comunismo e o Brasil ainda era um forte aliado, o que explica a disposição 



dos Estados Unidos em lidar com esse Brasil ―independente‖, que cada vez mais 

buscava se afastar da potência norte-americana no cenário internacional.  

Quando Geisel se torna presidente do Brasil, uma série de fatores internos e 

externos trabalham para, cada vez mais, afastar o Brasil dos Estados Unidos. No 

cenário americano, diante dos abusos de direitos humanos e da repressão política 

que acontecia na ditadura militar, o Brasil passa a ser visto com maus olhos pela 

sociedade, no geral, e, principalmente, pelo Congresso americano. No Brasil, o 

―pragmatismo responsável e ecumênico‖ pretendia anular, de vez, o americanismo. 

Quando, em 1977, Jimmy Carter assume a presidência americana, esse 

estremecimento do relacionamento entre os dois países chega a seu ápice, por 

conta da política de direitos humanos de Carter, e o estudo desse momento é o foco 

deste trabalho. 

3. OBJETIVOS 

O trabalho teve como objetivos estudar de que forma o afastamento entre o 

Brasil e os Estados Unidos se deu, analisando como a questão dos direitos 

humanos eclodiu no cenário americano nos anos anteriores a 1977 e como essa 

política foi implementada por Jimmy Carter; estudar a política externa brasileira sob 

o governo Geisel; e quais foram as consequências que, somando a política de 

direitos humanos de Carter ao pragmatismo responsável e ecumênico, foram 

geradas no Brasil e na forma como esse passou a lidar com os Estados Unidos. 

 

4. METODOLOGIA  

A pesquisa se desenvolveu, no primeiro momento, com a leitura e fichamento 

de fontes secundárias especializadas no assunto, tanto brasileiras quanto 

internacionais e, após a leitura das fontes secundárias, foi iniciada a segunda etapa 

da pesquisa, com o estudo de fontes primárias, como documentos arquivados no 

CPDOC, documentos do Departamento de Estado americano, e o Relatório final da 

Comissão Nacional da Verdade. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

A questão dos direitos humanos nos Estados Unidos havia começado muito 

antes de Jimmy Carter e sua campanha eleitoral em 1976. Na realidade, a escolha 

deste tema como sua ―bandeira‖ foi a consequência dos anos anteriores, durante os 



quais essa questão havia ganhado relevância no cenário político americano, devido 

à atuação do Congresso entre o final dos anos 1960 e início dos anos 1970. À 

época, os Estados Unidos passavam por uma crise institucional, em meio à Guerra 

do Vietnã e o caso Watergate. A defesa dos direitos humanos surgiu, então, como 

uma ―ferramenta‖ para fazer com que os americanos se sentissem bem sobre si 

mesmos, novamente. Nesse sentido, as audiências de Donald Fraser, em 1973, 

tiveram papel fundamental, pois fizeram com que o assunto ―direitos humanos‖ 

explodisse na sociedade americana:  

Though the hearings took up human rights in the Soviet Union, most of the 

countries chosen were the focus of liberal concerns: racial discrimination in 

southern Africa, torture and suppression of civil liberties in Greece, Brazil, 

and Northern Ireland, and genocidal killings in Nigeria’s Biafra region and in 

Burundi. (...)Fraser believed the problems that mattered most for U.S. 

foreign policy were those that it had the greatest capacity to influence: 

abuses committed by allies. The prioritizing of certain abuses above others 

was explicit: torture, apartheid, and mass killings were most deserving of 

international attention and action. Fraser explained that human rights 

provided a new way of measuring behavior that could “replace” the Cold 

War’s ideological framework by establishing “a rather standard set of ideas 

in terms of how they treat their own people” to be applied to regimes on both 

the right and the left (KEYS, 2014:145).  

 

Em 11 de setembro do mesmo ano, Salvador Allende sofre um golpe militar 

no Chile e, a partir disso, a mídia americana concentrou todos seus esforços no 

tema: ―Suddenly the media and politicians were abuzz with calls to do some thing 

about repression in Chile, and ―human rights‖ was the phrase on the tip of everyone’s 

tongue.‖ (KEYS, 2014:149). Como consequência, a política externa americana 

passou a ser ligada à defesa dos direitos humanos, e o Brasil começou a ser 

duramente criticado na sociedade e Congresso americanos pelos abusos que 

estavam acontecendo na ditadura militar, considerando a radicalização que havia 

ocorrido no governo Médici. Apenas sobre números de denúncias de torturas, entre 

1965 e 1968 a média ficara em 71 casos por ano. Em 1973, último ano de Médici, as 

denúncias haviam sido 736 (GASPARI, 2003:386).  

Quando Geisel assume a presidência do Brasil em 1974, ele traz consigo a 

esperança referente à ―abertura‖ do país. Segundo Hélio Gaspari, Geisel chegou até 



a dizer que "é preciso implantar uma política de prisões sem violência.‖ (Diário de 

Heitor Ferreira, 17 de outubro de 1974 apud GASPARI, 2003:391). Apesar disso, 

seu pragmatismo responsável e ecumênico se tornou mais um ponto de divergência 

com os Estados Unidos.  

 

A estratégia de inserção internacional implementada por Geisel construiu-se 

a partir do duplo movimento de diversificação das relações exteriores do 

Brasil e de crescente integração à economia mundial. Essa orientação 

buscava assegurar uma presença internacional própria, com vistas a 

aumentar a capacidade de influência do país em questões globais que 

pudessem afetá-lo e, sobretudo, fazer face à situação de vulnerabilidade 

gerada pela crescente dependência de insumos externos. As relações 

políticas entre Brasil e EUA sofrem no período um processo de desgaste e 

deterioração. A ação geiseliana tem como base a busca de um sentido mais 

amplo à inserção internacional do Brasil, trocando-se uma relação de 

caráter exclusivista com os EUA por uma rede diversificada de contatos e 

entendimentos (LESSA, 1998:74). 

 

Isso se dá porque, seguido à crise do petróleo de 1973, a balança comercial 

brasileira se encontrava debilitada no início do mandato de Geisel, por conta da 

dependência sobre esse produto (CERVO; BUENO, 2012:439). Em 1974, os 

Estados Unidos suspenderam o fornecimento de urânio enriquecido para a usina 

brasileira de Angra dos Reis1, tornando ainda mais grave a dependência brasileira 

de energia (CERVO; BUENO, 2012:439). Foi assim que, em 1975, o Brasil firmou o 

acordo nuclear com a Alemanha2, tornando-se essa uma questão complicada entre 

Brasil e Estados Unidos, já que os Estados Unidos eram fortemente contrários esse 

acordo.   

                                                           
1
 O Brasil e os Estados Unidos assinaram, em 1955, o Acordo de Cooperação para o 

Desenvolvimento da Energia Atômica com finalidades pacíficas, no qual ficou estabelecido que o 
Brasil compraria, dos americanos, reatores de pesquisa baseados na utilização da tecnologia do 
urânio enriquecido, para os seus laboratórios. 
2
 Por esse acordo, o país se comprometeu a desenvolver um programa, juntamente com empresas 

alemãs lideradas pela Kraftwerk Union -KWU, de construção de oito grandes reatores nucleares para 
a geração de eletricidade, e de implantação, no país, de uma indústria teuto-brasileira para a 
fabricação de componentes e combustível para os reatores, por um prazo de 15 anos. O acordo com 
a Alemanha, apesar de não reverter a opção pela tecnologia do urânio enriquecido, permitia ao Brasil 
desenvolver essa tecnologia dentro do país. (...) O fato de o Brasil não ter assinado o Tratado de Não 
Proliferação de Armas Nucleares - TNP, em julho de 1968, também era objeto de preocupação de 
quase todos os grandes países, apesar de o tratado prever o uso pacífico da energia nuclear. 



Influenciado pela capability analysis dos meios acadêmicos norte-americanos, 

que insistia sobre o crescimento da potência brasileira, Kissinger resolveu melhorar 

as relações. (CERVO; BUENO, 2012:439).  

 

Kissinger’s policy towards Brazil had two elements. On the one hand, there 

was a continuation, albeit in less strident terms, of the attempt to maintain 

the special relationship with Brazil and of paying rhetorical deference to 

Brazil’s new role in the world. This is seen in the policy of formalizing 

bilateral ties between the two countries, firstly through the establishment of 

the Economic Consultative Group in July 1975 and, secondly, with the 

signature of the Kissinger-Silveira Memorandum of Understanding in 

February 1976. The Memorandum called for regular bi-annual consultations 

at foreign minister level and the creation of joint study groups and working 

parties to discuss various aspects of the relationship (HURRELL, 2013:268). 

 

Porém, isso não foi suficiente para manter a relação entre os dois países no 

nível ―especial‖ que tinham anos antes. Apesar das tentativas de Kissinger nesse 

sentido, os direitos humanos já eram assunto de destaque na política americana e, 

assim, havia nos Estados Unidos um novo ambiente hostil em relação à ditadura 

brasileira (SPEKTOR, 2009:154). Essa hostilidade perdurou e se intensificou com a 

eleição de Jimmy Carter. Segundo Andrew James Hurrell, ―The first year of the 

Carter presidency saw relations sink to a level unprecedented in the post-1964 

period with the controversy focused around two issues – human rights and nuclear 

proliferation.‖ (HURRELL, 2013:277).  

Quando Jimmy Carter assume a presidência, todos esses atritos são 

intensificados. Em seu primeiro discurso como presidente dos Estados Unidos, em 

20 de janeiro de 1977, em Washington, Carter fez questão de afirmar o novo 

comprometimento da política exterior americana com os direitos humanos.  

 

“The world itself is now dominated by a new spirit. Peoples more numerous 

and more politically aware are craving, and now demanding, their place in 

the sun –not just for the benefit of their own physical condition, but for basic 

human rights”.
3 

 

                                                           
3
 Inauguration of the 39th President, January 20, 1977 in Adam, Elaine P. (ed.) American Foreign 

Relations 1977 – A documentary record, New York University Press, 1979, p.155 apud Losito, 2013. 



E, em abril do mesmo ano, o presidente americano discursou na OEA, sendo 

ainda mais incisivo sobre o respeito aos direitos humanos, dirigindo-se à América 

Latina.  

 

 “(...) is our respect for human rights, a respect which is also so much part of 

your own tradition. Our values and yours require us to combat abuses of 

individual freedom, including those caused by political, social and economic 

injustice. Our own concern for these values will naturally influence our 

relations with the countries of this hemisphere and throughout the world. You 

willd find this country eager to stand beside those nations which respect 

human rights and promote democratic values.”
4 

 

Após essa declaração, já era possível prever que a relação que cada país 

tinha com respeito aos direitos humanos seria crucial para definir a própria relação 

que os Estados Unidos teriam com aquele país.  

Dessa forma, os primeiros meses da administração Carter foram pautados por 

declarações públicas defendendo os direitos humanos e pela elaboração de 

como/se a política de direitos humanos iria realmente funcionar. Porém, isso foi o 

suficiente para chamar a atenção do Brasil, à época, sob a presidência de Geisel: 

 

“Once the Carter administration recognized that a universal, absolute 

standard of human rights would conflict with other foreign policy values to an 

intolerable extent – once the administration adopted a case-by-case 

approach to human rights abuses – attention shifted to the nations of Latin 

America. By the end of 1977, it was clear that the United States’ efforts to 

protect human rights were to be concentrated upon Latin America’s 

repressive governments.” (SCHOULTZ apud LOSITO, 2013:47). 

 

Foi assim que se concluiu que o melhor jeito para lidar com a repressão 

política nos países latino americanos seria diminuir a assistência militar, e já existia 

legislação acerca do assunto.  

 

 Section 502(B) of the Foreign Assistance Act, revised and strengthened in 

1976, denied all forms of military assistance and sales to governments 

engaged in a consistent pattern of gross violations of internationally 

recognized human rights. It was precisely according to section 502B that the 

                                                           
4
 CPDOC, AAS mre be 1976.00.00, p. 163 



Department of State was required to submit annually to the Congress a 

report on the status of human rights in each country which was to receive 

either military or development assistance (LOSITO, 2013:55). 

 

Desde a campanha eleitoral, Carter vinha atacando o Brasil com relação aos direitos 

humanos e, também, ao acordo nuclear com a Alemanha. Numa entrevista a Playboy, 

publicada em novembro de 1976, fez críticas diretas ao Brasil. 

Quando Kissinger diz, como fez há pouco, que o Brasil tem um tipo de 

governo compatível com o nosso, bem, aí está o tipo de coisa que nós 

queremos mudar. O Brasil não tem um governo democrático. É uma 

ditadura militar. Em muitos aspectos é altamente repressiva para os presos 

políticos. Nosso governo deve corresponder ao caráter e aos princípios 

morais do povo americano e nossa política externa não pode contorná-los 

em troca de vantagens temporárias.
5

 

Porém, o Brasil acreditava que, depois de eleito, o relacionamento com o país 

se manteria cordial. Entretanto, logo em janeiro de 1977, Jimmy Carter, já eleito, 

começou a agir para acabar com o acordo nuclear.  

 

In January 1977 he sent the vice-president, Walter Mondale, to Bonn to try 

and persuade West Germany to cancel the 1975 nuclear agreement.588 

This proved unsuccessful as did a further visit by the assistant secretary of 

state, Warren Christopher, in March. The Brazilian government was angered 

both by the attempt to force cancellation of the nuclear agreement and by 

the American policy of ignoring Brazil and talking directly with the West 

Germany. This was felt in Brasilia to be a clear breech of the 1976 

Memorandum of Understanding – something of an academic point as on 24 

January 1977 Carter had cancelled the clause in the Memorandum which 

promised prior consultation (HURRELL, 2013:278). 

 

Claramente, isso tudo já havia causado um desconforto inicial no Brasil a 

respeito de Jimmy Carter: ―It was troubling that the week-old Carter administration 

would take such swift and dramatic action against the nuclear accord—widely 

considered a great diplomatic victory by Brazilians and dear to nationalist sentiment 

in Brazil.‖ (POWER apud LOSITO, 2013:70). Visto que a primeira tentativa dos 

Estados Unidos para acabar com o acordo nuclear com a Alemanha não deu certo, 

                                                           
5
 Playboy (edição americana), novembro de 1976, pp. 74-5 apud GASPARI, 2004:367. 



em março uma delegação americana liderada por Christopher Warren chegou ao 

Brasil para tratar do assunto com o governo brasileiro, a qual também não obteve 

sucesso. 

E é logo após a saída dessa delegação americana do Brasil que explode a 

questão do relatório anual de cada país sobre direitos humanos, a fim de receber - 

ou não – ajuda militar americana.  

 

(À) 4 de março, o conselheiro político da embaixada americana em Brasília 

foi ao Itamaraty cumprir uma formalidade. Levava consigo o texto de um 

relatório sobre a situação dos direitos humanos no Brasil. Era a cópia de um 

documento enviado pela Casa Branca ao Capitólio, no cumprimento de uma 

lei sancionada em junho do ano anterior pelo presidente Gerald Ford. Ela 

obrigava o Executivo a informar ao Congresso em que grau os direitos 

humanos eram respeitados pelo governo nos países aos quais os Estados 

Unidos davam algum tipo de assistência militar. Era um relatório interno, 

mas o Congresso tinha poderes para divulgá-lo. O embaixador Crimmins 

acabara de receber o texto pela mala diplomática e achou melhor 

encaminhá-lo ao Itamaraty, temendo que seu conteúdo vazasse em 

Washington durante o fim de semana (GASPARI, 2004:376). 

Em resposta ao relatório sobre direitos humanos no país, o Brasil decidiu que 

não mais aceitaria a ajuda militar americana, justificando que o tratamento recebido 

havia sido ―insultante à dignidade nacional‖. (SALZBERG, 1979 apud LOSITO, 

2013:56). 

Geisel (...) não aceitava o exame de questões internas por órgãos de 

governos estrangeiros e considerou aquelas condições para a concessão 

de assistência militar como uma inaceitável intromissão nos assuntos 

internos do país. Poucos dias depois, denunciou o Acordo Militar com os 

EUA, firmado em 1952, extinguindo posteriormente a Comissão Militar 

Mista, a Missão Naval e o Acordo Cartográfico. A áspera atitude do governo 

brasileiro refletiu o recrudescimento do antiamericanismo dentro das Forças 

Armadas, nas quais alguns oficiais teriam chegado a sugerir a ruptura das 

relações com os EUA (BANDEIRA apud LESSA, 1998:79). 

 

E foi nesse momento que o relacionamento entre os dois países atingiu seu 

ponto mais baixo. De acordo com Antônio Carlos Lessa, à época deu-se o nome de 

―crise de março‖. (LESSA, 1998:11).  



A partir disso, o conflito entre os dois países deu lugar ao relacionamento 

cordial novamente, com diversas viagens diplomáticas de representantes dos 

Estados Unidos ao Brasil nos anos seguintes. Apesar dos desentendimentos do 

primeiro semestre de 1977 e dos direitos humanos serem defendidos publicamente 

em todas essas situações pelo governo americano, causando algum desconforto ao 

governo brasileiro, que continuava a achar essa uma forma de ingerência externa, 

ambos países optaram pelo entendimento. De um lado, os Estados Unidos pararam 

de se opor, diretamente, ao acordo nuclear entre Brasil e Alemanha, já que o Brasil 

era um aliado importante na América Latina contra o comunismo e percebeu-se que 

os objetivos brasileiros quanto à energia nuclear eram pacíficos. Quanto aos direitos 

humanos no Brasil, foi defendida por ambas as partes cooperação no assunto. 

 

(...) the Brazilian government recognized the importance of the international 

protection of human rights, but it evaluated even more important and 

unassailable the autonomy of action of a State within its borders and the 

non-interference of other States (or international bodies) in its internal affairs 

(LOSITO, 2013:105). 

 

É válido ressaltar que, nos anos do governo Geisel, a repressão política e o 

desrespeito aos direitos humanos continuaram existindo. Só no ano de 1977, houve 214 

denúncias de torturas de presos políticos (GASPARI, 2004:495). 

Em março de 1978, exatamente um ano depois do ápice da crise entre os 

países, Jimmy Carter veio ao Brasil, sobre o que ele disse  

 

“In Brazil, one of our close allies over the years, we reestablished the 

understanding of the long-term, common interests and friendship between 

our people. And we stressed, perhaps in different ways, our mutual concern 

about nuclear nonproliferation and human rights.”
6
  

 

Assim, prova-se que o pior momento entre Brasil e Estados Unidos foi o ano 

de 1977 e, após esse breve período, o relacionamento voltou aos moldes do início 

do governo Geisel. Até os dias atuais, fazem-se críticas à política de direitos 

humanos de Carter, por sua falta de efetividade prática, muita retórica e pouca ação 
                                                           
6
 (Carter, Jimmy The President’s Trip To Latin America and Africa Remarks on Arrival at The White House – 

Washington DC, April 3, 1978 apud LOSITO, 2013:150).  



(CARLETON; STOHL, 1985:214). Entretanto, levanta-se a hipótese dessa mesma 

política ter sido fundamental na aceleração do processo de abertura democrática 

que ocorreu no Brasil nos anos seguintes, já que o interesse pessoal de Jimmy 

Carter acerca do assunto fez com que a realidade brasileira de desrespeito aos 

direitos humanos, à época, fosse propagada pelo mundo.  

 

6. RESULTADOS  

Por meio da confecção deste trabalho, concluí-se que o ano de 1977 foi 

realmente atípico na história do relacionamento entre Brasil e Estados Unidos. 

Segundo Hurrell, a primeira metade do ano de 1977 foi, sem dúvidas, o ponto mais 

baixo do relacionamento entre os países desde, pelo menos, 1964 (HURRELL, 

2013:279). Para Antônio Carlos Lessa, as divergências que vinham ocorrendo entre 

os países atingiram seu ponto máximo nesse mesmo período (LESSA, 1998:78). 

Assim, afirma-se que o estremecimento das relações Brasil-Estados Unidos foi o 

resultado direto da política de direitos humanos de Jimmy Carter e do pragmatismo 

responsável e ecumênico de Geisel que, apesar de serem fenômenos iniciados nos 

anos anteriores – como explicado no item 5 – tiveram seu ponto de colisão em 1977. 

Sendo assim, todos os objetivos deste trabalho foram alcançados.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que essa é uma área extremamente relevante para ser estudada 

atualmente, já que, usualmente, considera-se o período militar como uniforme 

durante todos os seus anos, ―ligado‖ aos Estados Unidos, o que não é verdade. 

Cada período teve suas particularidades e, como pudemos comprovar, diversos 

atritos com a potência ocidental, chegando até mesmo a considerar-se romper 

relações com aquele país, como foi explicado no desenvolvimento do trabalho. 

Além disso, a área de Direitos Humanos ganha importância a cada dia, o que 

faz com que também seja muito relevante estudá-la desde o primeiro momento em 

que ganhou destaque, no governo Jimmy Carter, a ponto de ter criado problemas 

entre velhos parceiros.  

Por haver uma bibliografia muito rica para o período e acesso a fontes 

primárias, foi possível a confecção de um trabalho bastante completo e informativo, 

alcançando os objetivos desejados, sendo esses estudar de que forma o 

afastamento entre os países no final da década de 1970 se deu, analisando como a 



questão dos direitos humanos eclodiu no cenário americano nos anos anteriores a 

1977 e como essa política foi implementada por Jimmy Carter; estudar a política 

externa brasileira sob o governo Geisel; e quais foram as consequências que, 

somando a política de direitos humanos de Carter ao pragmatismo responsável e 

ecumênico, foram geradas no Brasil e na forma como esse passou a lidar com os 

Estados Unidos 
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