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Resumo 

 

Esta tese analisa as relações diplomáticas entre o Brasil e a União Soviética de 

1947 a 1985 de forma pormenorizada. Os objetivos principais são: examinar detidamente 

as interações entre os dois países num horizonte mais longo do que o usual e rediscutir o 

papel do comércio como cerne das relações bilaterais. Com esses fins, argumenta-se que 

o processo de modernização soviético influenciou, de forma duradoura, o comportamento 

de parte importante das elites políticas brasileiras em suas interações com a URSS entre 

as décadas de 1950 e 1980. Nem mesmo a emergência de um regime militar de caráter 

anticomunista no Brasil em 1964 colocaria em risco as relações entre os dois países de 

forma permanente. Nessa chave de entendimento, a lógica do antagonismo bipolar, típica 

da Guerra Fria, seria incapaz de explicar, isoladamente, o caráter crescentemente 

complexo do relacionamento entre Brasil e URSS. Dessa forma, analisa-se como 

interesses econômicos, políticos e estratégicos entre os dois países convergiram em 

determinados momentos sendo norteados, em parte importante, pelo ideal modernizador 

soviético. As conclusões são relevantes pois visam preencher uma lacuna na história da 

política externa brasileira em suas interações com a URSS, além de se mostrarem úteis 

para estudiosos das relações do Brasil com os Estados Unidos e China. Em relação ao 

primeiro, diferentes governos brasileiros – em conjunturas distintas – tentaram barganhar 

melhores condições de negociação com Washington utilizando-se de seu relacionamento 

com a URSS.  A respeito da segunda, esta pesquisa tem relevância por dar indícios sobre 

a emergente competição da China com a URSS por influência em países do Terceiro 

Mundo – incluindo o Brasil – a partir de meados da década de 1970. Na elaboração desta 

tese foram utilizados documentos obtidos no Brasil, Rússia, Estados Unidos e Suíça.  

 

Palavras-chave: Brasil, União Soviética, Guerra Fria, modernização, regime 

militar. 
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Abstract 

 

This dissertation thoroughly analyzes the diplomatic relations between Brazil 

and the Soviet Union from 1947 to 1985. The main objectives are to closely assess the 

interactions between the two countries over a longer period than usual, and reassess the 

role of trade as the core of bilateral relations. It is argued that Soviet modernization had 

a lasting influence on the behavior of an important part of Brazilian political elites in their 

interactions with the USSR between the 1950s and 1980s. Even the emergence of an 

anticommunist military regime in Brazil in 1964 would not jeopardize relations between 

the two countries on a permanent basis. Similarly, the logic of bipolar antagonism, typical 

of the Cold War period, is not adequate to capture alone the increasingly complex nature 

of the relationship between Brazil and the USSR. It is analyzed how economic, political 

and strategic interests between the two countries converged in certain moments being 

guided, in important part, by the Soviet modernizing ideal. The conclusions are relevant 

because they aim to fill a gap in the history of Brazilian foreign policy in its interactions 

with the USSR, but also prove useful for scholars of Brazil's relations with the United 

States and China. In relation to the former, different Brazilian governments – in different 

contexts – tried to bargain better negotiation conditions with Washington, using their 

relationship with the USSR. Regarding the latter, this research has relevance for showing 

evidence about China's emerging competition with the USSR for influence in Third 

World countries – including Brazil – from the mid-1970s. Documents obtained in Brazil, 

Russia, the United States and Switzerland were used in the elaboration of this dissertation.  

 

Keywords: Brazil, Soviet Union, Cold War, modernization, military regime. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

Lista de tabela e gráficos 

 

Tabela 1 – Petróleo bruto como porcentagem das exportações da URSS ao Brasil (1965-
1970).........................................................................................................................326 

 

Gráfico 1 – Exportações para bloco soviético e URSS (1945-1953).........................65 

Gráfico 2 – Importações do bloco soviético (1945-1953)..........................................66 

Gráfico 3 – Exportações à Polônia e Tchecoslováquia (1945-1953).........................78 

Gráfico 4 – Importações da Polônia e Tchecoslováquia (1945-1953).......................79 

Gráfico 5 – Exportações para bloco soviético e URSS (1953-1959).......................117 

Gráfico 6 – Importações do bloco soviético e URSS (1953-1959)..........................117 

Gráfico 7 – Exportações para bloco soviético e URSS (1959-1964).......................175 

Gráfico 8 – Importações do bloco soviético e URSS (1959-1964)..........................176 

Gráfico 9 – Exportações para bloco soviético e URSS (1964-1974).......................265 

Gráfico 10 – Importações do bloco soviético (1964-1974)......................................265 

Gráfico 11 – Exportações para bloco soviético e URSS (1974-1985).....................332 

Gráfico 12 – Importações do bloco soviético e URSS (1974-1985)........................332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

Lista de abreviaturas e siglas 

 

ABI   Associação Brasileira de Imprensa 

AHI   Arquivo Histórico do Itamaraty, Rio de Janeiro, RJ 

AHMRE  Arquivo Histórico do Ministério das Relações Exteriores, Brasília, DF 

AN   Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, RJ 

APESP  Arquivo Público do Estado de São Paulo 

BNDE   Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

BNH  Banco Nacional de Habitação 

CACEX   Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil  

CBMM  Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia  

CDF   Central Decimal File  

CEBRUS   Comissão Executiva Brasil-União Soviética 

CEPAL   Comissão Econômica para a América Latina 

CESP  Companhia Energética de São Paulo (anteriormente denominada Centrais 

Elétricas do Estado de São Paulo) 

CFPF   Central Foreign Policy Files 

CGR   Classified General Records 

CHESF  Companhia Hidrelétrica do São Francisco 

CIA   Central Intelligence Agency 

CIRB   Companhia Industrial de Rochas Betuminosas 

CNPq  Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  

COLESTE   Grupo de Coordenação de Comércio com os Países Socialistas da 

Europa Oriental 

Cominform   Escritório de Informação dos Partidos Comunistas e Operários 

CPDOC-FGV   Arquivo do Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil da Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, RJ 

CPRM  Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais  

CSN   Conselho de Segurança Nacional 

CTB   Confederação dos Trabalhadores do Brasil 

CVRD  Companhia Vale do Rio Doce 

d.  delo (unidade arquivística russa; dossiê) 

DE   Divisão Econômica (Itamaraty) 

DE-II  Departamento de Europa-II (Europa Oriental; Itamaraty) 



 

 

14 

 

DEA  Divisão Econômica de Europa, Ásia, África e Oceania (Itamaraty) 

DEC   Departamento Econômico e Consular (Itamaraty) 

DelBRASOEA   Delegação Permamente do Brasil na OEA, Washington, 

Estados Unidos 

DelBRASOIT   Delegação do Brasil na Organização Internacional do Trabalho, 

Genebra, Suiça. 

DelBRASONU   Delegação Permanente do Brasil nas Nações Unidas, Nova 

York, Estados Unidos 

DelBRASONUGenebra   Delegação Permanente do Brasil nas Nações Unidas, 

Genebra, Suíça 

DEU  Departamento de Europa (Itamaraty) 

DFSP   Departamento Federal de Segurança Pública 

DPC   Departamento Político e Cultural (Itamaraty) 

EMFA   Estado-Maior das Forças Armadas 

ERE-Rio  Escritório de Representação do MRE (Rio de Janeiro) 

ESG   Escola Superior de Guerra 

f.  fond (unidade arquivística russa; fundo) 

FIESP   Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

FMI   Fundo Monetário Internacional 

FRUS   Foreign Relations of the United States 

GARF  Arquivo Estatal da Federação Russa  

GKES  Comitê Estatal de Relações Econômicas com o Exterior (URSS) 

GKKS  Comitê Estatal para Relações Culturais (URSS) 

Gosplan  Comitê Estatal de Planejamento (URSS) 

GRU  Agência Principal de Inteligência (URSS) 

IBC   Instituto Brasileiro do Café 

IBDF  Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal  

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICAO  International Civil Aviation Organization 

IPT  Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

IRGA   Instituto Rio Grandense do Arroz 

ISrPR  Informação ao Senhor Presidente da República 

JFKL   John F. Kennedy Library, Boston, Estados Unidos 

KGB   Comitê para Segurança do Estado (URSS) 



 

 

15 

 

MID   Ministério dos Negócios Estrangeiros (URSS) 

MRE   Ministério das Relações Exteriores 

NARA   National Archives and Records Administration, College Park, 

Maryland, Estados Unidos 

NOVACAP   Companhia Urbanizadora da Nova Capital 

NSC   National Security Council 

NSF   National Security Files 

OEA   Organização dos Estados Americanos 

OIT   Organização Internacional do Trabalho 

ONU   Organização das Nações Unidas 

op.  opis’ (unidade arquivística russa; série) 

OTAN   Organização do Tratado do Atlântico Norte 

Paulipetro  Paulista Petróleo S.A. 

PCB   Partido Comunista Brasileiro 

PCUS   Partido Comunista da União Soviética 

PSD   Partido Social Democrático 

PTB   Partido Trabalhista Brasileiro 

RDA   República Democrática Alemã 

RG   Record Group (NARA) 

RGANI  Arquivo Estatal Russo de História Contemporânea 

SEPLAN  Secretaria de Planejamento  

SFICI   Serviço Federal de Informações e Contra-Informação 

SG/CSN  Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional 

SIAN  Sistema de Informações do Arquivo Nacional 

SNI  Serviço Nacional de Informações 

SUDENE   Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste 

SUMOC   Superintendência da Moeda e do Crédito 

SUNAMAM  Superintendência Nacional de Marinha Mercante 

TIAR   Tratado Interamericano de Assistência Recíproca 

TNP  Tratado de Não-Proliferação 

VOKS   Sociedade de Relações Culturais com o Estrangeiro (URSS) 

UDN   União Democrática Nacional 

UNE   União Nacional dos Estudantes 

UNOG  United Nations Office at Geneva  



 

 

16 

 

UNCTAD  United Nations Conference on Trade and Development 

Unesco   Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

URSS   União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

 

Sumário 

 

 

Introdução.....................................................................................................................19 

 

Capítulo 1 – Frestas na Cortina de Ferro e incursões comerciais (1947-1953) 

Introdução.......................................................................................................................43 

1.1 Rompimento, situação doméstica brasileira e Guerra Fria.......................................46 

1.2 Varsóvia e Praga: frestas na Cortina de Ferro..........................................................67 

1.3 Conferência Econômica de Moscou: empresários brasileiros e o enviado de 

Vargas.............................................................................................................................80 

1.4 Hungria, Romênia e Tchecoslováquia: novas oportunidades comerciais.................88 

Considerações finais........................................................................................................97 

 

Capítulo 2 – Modernização, descolonização e efeito-demonstração (1953-1959)  

Introdução.......................................................................................................................98 

2.1 Conversas reservadas..............................................................................................102 

2.2 Khrushchev, modernização e descolonização........................................................118 

2.3 Internacionalização soviética e tentativas de aproximação ao Brasil.....................129 

2.4 Trocas nas missões parlamentares soviéticas e brasileiras.....................................134 

2.5 Efeito-demonstração, ofensiva soviética e resistências domésticas.......................154 

Considerações finais.....................................................................................................171 

 

Capítulo 3 – Normalização, exploração do potencial bilateral e expectativas 

promissoras (1959-1964) 

Introdução......................................................................................................................173 

3.1 O comunismo não é “um artigo de exportação”......................................................177 

3.2 Quadros e Goulart em Moscou................................................................................191 

3.3 O caminho para o reatamento..................................................................................205 

3.4 Missão à URSS e China Continental.......................................................................224 

3.5 Modernização, exposição industrial soviética e conversações promissoras............241 

3.6 Jogando a “carta vermelha”.....................................................................................250 

Considerações finais......................................................................................................260 



 

 

18 

 

 

Capítulo 4 – Incerteza, retomada e afastamento (1964-1974) 

Introdução......................................................................................................................263 

4.1 Golpe civil-militar, anticomunismo e relações bilaterais........................................267 

4.2 Restaurando a confiança pelo comércio..................................................................271 

4.3 Preparando o terreno para novas parcerias..............................................................275  

4.4 O encantamento brasileiro pela modernização soviética persiste...........................290 

4.5 Equipamentos para a usina hidrelétrica de Capivara, Acordo Marítimo e 

convergência nos organismos multilaterais...................................................................301 

Considerações finais......................................................................................................327 

 

Capítulo 5 – Reaproximação, novas expectativas e crises domésticas (1974-1985) 

Introdução......................................................................................................................330 

5.1 Petróleo soviético e manufaturados brasileiros........................................................335 

5.2 Novas possibilidades na área hidrelétrica e limitações domésticas.........................343 

5.3 Uma conjuntura internacional especial....................................................................358 

5.4 Crises domésticas e dificuldades com Washington.................................................384 

Considerações finais......................................................................................................389 

 

Conclusão.....................................................................................................................391 

 

Anexo I Comércio Brasil-URSS (1959-1985) .............................................................399 

Anexo II Memorando de conversação Khrushchev-Goulart (10 agosto de 1961).......400 

 

Fontes............................................................................................................................406 

Referências bibliográficas...........................................................................................412 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 

Introdução 

 

Na piscina de uma enorme mansão na Gávea Pequena, Yuri Gagarin, 

acompanhado de duas moças soviéticas, desfrutava do “inverno” carioca de 1961. O 

anfitrião foi o empresário e deputado federal pelo PSD, Drault Ernanny, que havia 

comprado a Casa das Pedras de uma norte-americana que, por sua vez, quis construí-la 

inspirada na residência da personagem de Scarlett O’Hara no filme E o Vento Levou. O 

local já havia se tornado uma espécie de ponto de encontro de empresários, intelectuais, 

políticos e artistas (brasileiros e estrangeiros) há algum tempo. Durante a estada de 8 dias 

do cosmonauta soviético, Ernanny ofereceu um jantar para 400 pessoas para homenageá-

lo. Não foi difícil reunir esse número de pessoas na elite carioca que desejavam vê-lo; a 

maioria delas simplesmente queria tirar uma fotografia ao lado de Gagarin ou pedir-lhe 

um autógrafo1. Em São Paulo, após uma chegada tumultuada pelo volume de pessoas que 

o esperavam no Aeroporto de Congonhas, Gagarin encontrou-se com o governador 

Carvalho Pinto e depois concedeu uma palestra no ginásio do Ibirapuera para 

aproximadamente 3.000 pessoas. O prefeito Prestes Maia entregou-lhe o diploma e 

medalha de Bandeirante do Cosmos oferecida pelo Instituto Brasileiro de Astronáutica e 

Ciências Espaciais2. De volta a Brasília, antes de deixar o Brasil, recebeu de Jânio 

Quadros a Ordem do Mérito Aeronáutico e entregou uma carta de Nikita Khrushchev para 

o presidente3.  

Após ser o primeiro homem a viajar pelo espaço e completar a órbita terrestre 

em 12 de abril de 1961, na cápsula espacial Vostok (Leste ou Oriente, em russo), o 

sorridente major da Força Aérea Soviética se tornou uma celebridade internacional com 

apenas 27 anos de idade. Em outubro de 1957, a URSS já havia surpreendido o mundo 

com o lançamento do primeiro satélite artificial ao redor da Terra, o Sputnik 1. Após o 

extraordinário voo de Gagarin, assumia a liderança inconteste no campo da exploração 

espacial. Assim, o cosmonauta soviético tornou-se um formidável veículo de propaganda 

internacional do regime socialista. A União Soviética representava uma nação jovem 

capaz de superar tecnologicamente os Estados Unidos em diversos campos do 

conhecimento humano. Os avanços científicos legitimavam internamente o regime e 

                                                           
1 ERNANNY (1988a, p. 18-19). Para uma interessante avaliação dos encontros políticos na Casa das Pedras 
em novembro de 1961 veja FONSECA JR. (2007). Ernanny era próximo a San Tiago Dantas e muitos 
desses encontros tratavam de temas de política externa – inclusive quando Dantas era o chanceler.  
2 O Estado de São Paulo, 2 de agosto de 1961, p. 12.  
3 O Estado de São Paulo, 2 de agosto de 1961, p. 1 e O Estado de São Paulo, 3 de agosto de 1961, p. 1. 
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projetavam-no internacionalmente de forma a conquistar respeito e admiração em 

diversas partes do mundo.  

O fato de o anfitrião Ernanny ser um deputado influente em seu segundo 

mandato pelo PSD é ilustrativo. Em 1952, ele havia sido escolhido suplente de seu 

conterrâneo paraibano, o senador eleito Assis Chateaubriand, então um ferrenho 

anticomunista, pelo mesmo partido. Após a eleição de Jânio Quadros para a presidência 

da República em 1961, recusou o convite do presidente para assumir o comando da 

Petrobras4. Empresário nos ramos do cimento e petróleo e desprovido de simpatias 

ideológicas pelo socialismo, Ernanny parecia simbolizar uma mudança de percepção 

ocorrida em parte significativa da elite política brasileira a respeito da União Soviética. 

Hospedar um “comunista” – com toda a carga emocional que o termo já havia tido no 

Brasil e voltaria a ter – como Gagarin, não era mais algo a ser escamoteado das 

autoridades domésticas, mas motivo de genuína curiosidade, reunião e satisfação.  

Isso porque a superpotência socialista não era mais percebida como instigadora 

da desordem ou de processos revolucionários em outros países. A adoção da via pacífica 

para o socialismo como estratégia encampada pelos partidos comunistas alinhados a 

Moscou no mundo inteiro – inclusive pelo PCB na ilegalidade – e a difusão maciça de 

feitos tecnológicos como arma de propaganda davam o novo tom da atuação internacional 

da URSS5. Assim, especialmente após o cisma sino-soviético e a influência da via 

revolucionária cubana no imaginário das esquerdas latino-americanas, o prestígio do 

regime soviético, especialmente entre os mais jovens, seria instigado.  

Por outro lado, essa nova face da política externa soviética tinha um apelo que 

ultrapassava, claramente, qualquer matiz político-ideológico. As novas diretrizes eram 

capazes de estabelecer frentes de diálogo em outros países com setores da sociedade não 

simpáticos, a princípio, ao socialismo soviético. Argumenta-se que foi a modernização 

soviética – com o programa espacial como ponta de lança desse processo – que 

influenciou parte importante das elites brasileiras em suas interações com a URSS nas 

décadas subsequentes – mesmo após a ruptura de 1964. A lógica do antagonismo entre 

os blocos capitalista e socialista é incapaz de explicar, isoladamente, o caráter complexo 

do relacionamento entre os dois países durante a Guerra Fria.  

                                                           
4 ERNANNY (1988b, p. 32).  
5 Para a adoção da via pacífica veja PANDOLFI (1995, p. 183-86). Para a difusão de feitos tecnológicos 
como arma de propaganda veja RUPPRECHT (2015, p. 42-48).  
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O objetivo desta tese é, portanto, analisar como interesses econômicos, políticos 

e estratégicos entre o Brasil e URSS convergiram em determinados momentos sendo 

norteados, em parte importante, pelo ideal modernizador soviético. Enquanto o 

rompimento das relações diplomáticas entre os dois países, em 1947, persiste em dominar 

as narrativas históricas, trabalhos recentes como o de Tobias Rupprecht6 argumentam 

sobre a necessidade de encarar essas relações bilaterais num horizonte mais longo de 

análise.  

A influência de importantes correntes de pensamento econômico latino-

americano contribuiu por décadas para que acadêmicos que lidam com a Guerra Fria na 

região negligenciassem o papel da URSS.  Nesse campo, as discussões de como a 

industrialização poderia incrementar a autonomia decisória na esfera internacional 

desempenhou um papel importante na elaboração de teorias e modelos que buscavam 

explicar como os países da região atuavam externamente. No Brasil, particularmente, os 

conceitos da CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina da ONU) foram muito 

influentes ao longo das décadas de 1950 e 1960; e a abordagem da dependência, 

sintetizada por Cardoso e Falleto, entre outros autores, com algumas diferenças 

importantes, seguiram esse mesmo caminho na década subsequente.  

No entanto, em ambos modelos, o bloco soviético simplesmente não está 

presente. Haveria um sistema capitalista estruturado por um centro e periferia, e um bloco 

de países socialistas cujas relações com o Ocidente são majoritariamente ignoradas7. 

Apesar de muito influente entre intelectuais e formuladores de políticas brasileiros, tal 

modelo não consegue fornecer um arcabouço adequado sobre como lidar ou interagir com 

economias socialistas planificadas.   

Na verdade, no final dos anos 1940, a imagem de dois blocos (latino-americano 

e soviético) de países completamente dissociados era muito próxima à realidade. 

Entretanto, já nos anos 1970, os regimes políticos sul-americanos e a conjuntura 

internacional tinham se transformado de forma significativa, resultando não somente num 

aumento expressivo de trocas, nos mais diversos âmbitos, entre os dois blocos, bem como 

com o Brasil e a União Soviética exibindo semelhanças e restaurando algumas conexões, 

mesmo se conservando suas respectivas posições em lados opostos da Guerra Fria.  

                                                           
6 RUPPRECHT (2011) e (2015).  
7 Uma exceção seria o conceito de países semiperiféricos no qual Brasil e os países do Leste Europeu fariam 
parte; veja WALLERSTEIN (1979). Para Wallerstein, a URSS situava-se em uma situação intermediária 
entre semiperiferia e centro da economia mundial.   
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Como demonstrado por Stanley Hilton, mas também nos trabalhos de Greg 

Grandin, Gilbert Joseph e Daniela Spenser8, o anticomunismo não era um fenômeno novo 

na América Latina após a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, por exemplo, deve-se 

lembrar da Intentona Comunista de 1935; uma tentativa fracassada dos comunistas de 

tomar o poder que contou com a ajuda de Moscou9. Esse acontecimento foi extremamente 

marcante para uma geração de militares brasileiros. Foi utilizado inclusive para 

estabelecer a ditadura do Estado Novo em 1937 pelo presidente Vargas. Depois de um 

breve período de reatamento que durou de 1945 a 1947, as relações soviético/brasileiras 

foram rompidas pelo presidente Dutra depois da publicação de um artigo de jornal em 

Moscou considerado afrontoso por ele e pela cúpula das Forças Armadas Brasileiras. 

Desde então, até o início dos anos 1950, os contatos foram reduzidos. 

Tobias Rupprecht (2015), no entanto, mostra que mudanças importantes na 

atuação internacional soviética na região foram iniciadas a partir da morte de Stalin. A 

diplomacia cultural se tornou um fator decisivo nessa reaproximação. Políticos, 

jornalistas, intelectuais e artistas trocaram visitas e cortesias oficiais. Durante esse 

período, Moscou começou a atrair pessoas que não estavam envolvidas propriamente em 

política partidária. Os feitos do programa espacial soviético tiveram um papel importante 

para que isso acontecesse. O lançamento do Sputnik, em 1957, e a viagem de Yuri Gagarin 

quatro anos depois capturaram a imaginação de milhões de pessoas ao redor no mundo, 

inclusive no Brasil. O avanço desse processo e o restabelecimento das relações 

diplomáticas em novembro de 1961 foi baseado, portanto, numa aproximação prévia; 

realizada, principalmente, por insistentes esforços do bloco soviético. Nem mesmo o 

golpe civil-militar de 1964 foi capaz de oferecer risco a uma nova ruptura.   

No entanto, enquanto Rupprecht enfatiza a diplomacia cultural tendo a região 

latino-americana como ambição, esta pesquisa preocupar-se-á com o Brasil e com o papel 

desempenhado por contatos políticos oficiais e não-oficiais, comércio, possibilidades de 

financiamento e assistência técnica soviética no setor energético e, num momento 

posterior, parcerias bilaterais na área de infraestrutura. Após o golpe civil-militar de 1964, 

a admiração e curiosidade de parte importante das elites brasileiras em relação à União 

Soviética não diminuiu; mesmo com a emergência de um regime militar autoritário de 

caráter anticomunista. Pelo contrário, argumentamos que a estrutura fundamental para o 

                                                           
8 HILTON (1991), GRANDIN; JOSEPH (Ed.) (2010, p. 25), JOSEPH; SPENSER, Daniela (Ed.) (2008, p. 
20).  
9 Veja HILTON (1986) e WAACK (1993).  
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incremento comercial e estabelecimento da confiança entre os dois países foi retomada e 

fortalecida nos primeiros anos do regime militar. Em 1967, o Brasil retomou o posto de 

primeiro parceiro comercial da URSS na América Latina (excetuando-se Cuba)10.  

A Crise do Petróleo de 1973 impulsionou de maneira notável as compras 

brasileiras de óleo da União Soviética nos anos imediatamente posteriores11. Apesar de 

uma retração nas trocas comerciais no período entre 1968 e 1973, a compra da primeira 

unidade geradora soviética para uma usina hidrelétrica latino-americana foi firmada em 

1970 pelo Brasil12. Cinco anos depois, uma nova compra de equipamentos soviético para 

a usina hidrelétrica de Sobradinho (BA) seria assinada. Em ambos os casos, deve-se levar 

em conta que foram, e ainda são, equipamentos importantes para a estratégia de 

desenvolvimento do país e que demandaram o trânsito de técnicos para montagem e 

operacionalização.  

No final de 1979, a invasão soviética ao Afeganistão foi respondida pelo governo 

norte-americano com um embargo de grãos à URSS. Argentina e Brasil se beneficiaram 

dessa conjuntura para aumentar suas exportações de grãos à superpotência socialista. 

Uma aproximação política ganhava corpo com o convite ao presidente Figueiredo para 

visitar a URSS, um novo incremento no comércio e o estabelecimento de um projeto de 

cooperação econômica em Angola. Essa perspectiva favorável, entretanto, foi colocada 

em segundo plano com o agravamento da crise da dívida externa brasileira, ainda em 

1981, e a necessidade de renegociação da mesma com os principais credores 

internacionais em Washington, em uma nova dinâmica capaz de debilitar o padrão de 

aprimoramento dos contatos dos anos anteriores.  

 

Revisão bibliográfica e enquadramento teórico-conceitual 

 

A historiografia doméstica sobre a política externa brasileira coloca o comércio 

como o ponto principal das relações entre Brasil e URSS durante a Guerra Fria13. Porém, 

essa produção ressalta pouco as possibilidades que esses contatos poderiam ter na 

                                                           
10 MILLER (1989, p. 222-23).  
11 VACS (1989, p. 334). As exportações da URSS ao Brasil aumentaram praticamente 10 vezes entre 1973 
e 1975 graças ao petróleo. 
12 MILLER (1989, p. 174).  
13 SILVA (2014), PECEQUILO; LUQUE (2013, p. 67-68) e VIZENTINI (1998). Vizentini (1998) é o 
único a mencionar o papel do bloco soviético como potencial fornecedor de máquinas e equipamentos 
industriais ao Brasil. Cervo (2008) menciona essa possibilidade ao analisar a política externa de Castello 
Branco, mas não registra se houve avanços nos governos militares posteriores (CERVO; BUENO, 2008, p. 
377-379). 
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industrialização e nos interesses estratégicos do Brasil. Argumentamos, no entanto, que, 

se por um lado as trocas comerciais foram verdadeiramente fundamentais para a 

aproximação entre os dois países – bem como do Brasil para com os demais países do 

bloco soviético com os quais ele não mantinha relações diplomáticas até 196114 –, por 

outro elas recobrem apenas a superfície de interesses mais profundos e complexos de 

ambos os lados.  

Brasil e URSS tinham interesses de médio e longo prazos que superavam a mera 

expansão comercial. Do ponto de vista brasileiro, a URSS poderia desempenhar um papel 

importante na industrialização do país. A possibilidade de assistência técnica, 

transferência de tecnologia e financiamentos em projetos na área energética animou 

diversos governos brasileiros dos mais variados matizes ideológicos. Petróleo e energia 

hidrelétrica eram dois campos que apontavam grandes possibilidades de ganhos mútuos. 

Além disso, e talvez mais importante, um relacionamento amistoso com a União Soviética 

poderia servir como instrumento de barganha nas relações com os Estados Unidos. Para 

o governo soviético, o Brasil era um líder natural em sua região pelo tamanho de seu 

território, disponibilidade de recursos naturais e possibilidades de expansão de sua 

economia doméstica. O maior país da América Latina representava um espaço geográfico 

estratégico para a superpotência socialista. O potencial de desenvolvimento do Nordeste, 

em particular, despertava o interesse do bloco soviético desde meados dos anos 1950. 

Dessa forma, além dos interesses econômicos mútuos vinculados à área energética, a 

URSS manifestava interesse, por exemplo, já no início dos anos 1960, em entendimentos 

com o Brasil na área de energia nuclear e em discussões acerca das possibilidades de voos 

regulares entre os dois países15. No fim da mesma década, o governo soviético averiguava 

ainda as possibilidades de uma parceria com o Brasil na área aeroespacial16.  

A necessidade de industrialização do país combinada com a busca por uma maior 

autonomia em assuntos internacionais foi a tônica da política externa brasileira no período 

em tela. Dessa forma, ao longo da década de 1950, o nacionalismo econômico embutido 

nas discussões sobre o papel do capital estrangeiro no desenvolvimento do país era um 

tópico capaz de aglutinar não somente petebistas e comunistas, mas também parte 

                                                           
14 Romênia, Hungria, Bulgária e Albânia. O Brasil mantinha relações comerciais com a Alemanha Oriental, 
mas reataria plenamente com esse país somente em 1973. As relações plenas com Polônia e 
Tchecoslováquia não foram interrompidas durante a Segunda Guerra Mundial. 
15 Os tópicos da energia nuclear e da possibilidade de voos regulares entre Brasil e URSS serão analisados 
no capítulo 4.  
16 AHMRE, 921.1 (42)(74), Secreto, MRE-Moscou, “Instruções para o Embaixador brasileiro em Moscou”, 
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1969, p. 9-10. 
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influente das Forças Armadas – principalmente as vertentes mais autoritárias, e 

ironicamente, energicamente anticomunistas. A ascensão e crescimento desse sentimento 

estão intimamente ligados a uma expectativa não concretizada de financiamentos norte-

americanos em áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento do país, mesmo 

após uma aproximação ao governo norte-americano durante a administração Dutra. O 

trágico suicídio do presidente Getulio Vargas e sua Carta-Testamento tornar-se-iam 

instrumentos de ação política capazes de adicionar, a partir de 1954, ainda mais 

intensidade a uma controvérsia já acalorada. A dicotomia nacionalista/entreguista, tão 

propalada no debate político-partidário brasileiro nas décadas de 1950 e 1960, foi um 

instrumento importante para o PCB se manter ativo na discussão sobre os rumos do país 

mesmo estando na ilegalidade. Além disso, a adesão a um dos lados (nacionalista ou 

entreguista) não obedecia, necessariamente, identidades partidárias. Para os comunistas 

brasileiros do PCB, o modelo de desenvolvimento via industrialização autárquica 

soviético era, obviamente, o horizonte a ser seguido. Na URSS, esse processo fora 

iniciado e expandido, de forma dramática, por Stalin a partir da década de 1930.  

É importante lembrar aqui que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

emergiria, como Estado, sobre os escombros da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e 

da Guerra Civil (1918-1921). Perfazia quinze repúblicas socialistas: Rússia, Ucrânia, 

Moldávia, Bielo-Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, 

Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguízia e Tadjiquistão17, abrangendo uma 

imensa área de mais de 22 milhões de quilômetros quadrados (2,6 vezes maior que o 

Brasil). A URSS era o maior país do mundo em extensão territorial e terceiro em 

população – atrás da China e Índia – em 198318. Mais da metade dessa população era de 

nacionalidade russa19.  

Além de alguns dados geográficos e demográficos fundamentais, deve-se 

ressaltar também algumas particularidades da estrutura de poder e da economia da União 

Soviética. Os Sovietes (Conselhos) existiam nos níveis regional e nacional. Seus 

membros eram eleitos por voto universal e secreto de cidadãos soviéticos maiores de 

idade, mas na prática esses conselhos possuíam apenas um “papel legitimador” das 

                                                           
17 Para mais sobre as características geográficas, econômicas e demográficas de cada uma dessas repúblicas 
veja Geografia da URSS (1983, pp. 85-184).  
18 Ibid., p. 6.  
19 SEGRILLO (2000, p. 285). De acordo com esses dados, os russos contabilizavam 54,6% da população 
soviética em 1959 e 50,8% em 1989. O segundo grupo em importância era os ucranianos representando 
17,8% da população em 1959 e 15,5% em 1989. Nenhuma das outras nacionalidades perfazia mais de 6% 
da população.  
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políticas traçadas pelo Partido Comunista da União Soviética (PCUS), o qual tinha papel 

preponderante20. 

O principal conselho era o Soviete Supremo que se divida em duas câmaras: o 

Soviete da União e o Soviete das Nacionalidades. O primeiro era baseado no princípio de 

um cidadão/um voto (com representantes eleitos de forma individual a partir de cada 

distrito eleitoral de 300.000 pessoas). O segundo era constituído pelo critério de 

representação étnica: 32 deputados para cada uma das 15 repúblicas da União, além de 

números inferiores de representação para repúblicas, regiões e áreas autônomas da 

União21.  

Os deputados eleitos para o Soviete Supremo não eram profissionais e o órgão 

não mantinha sessões permanentes. Ele se reunia duas vezes por ano para debater, votar 

e sancionar leis de “caráter mais importante”, como os projetos de planos quinquenais. O 

Soviete Supremo elegia um Presidium, de cerca de 40 membros, que funcionava em 

caráter permanente, quando o órgão não estava reunido em plenário. O Presidium era, em 

tese, subordinado ao Soviete Supremo, mas tinha a prerrogativa de promulgar certos tipos 

de decretos que precisavam ser posteriormente ratificados durante sessões regulares do 

Soviete Supremo22.  

Como Segrillo (2000) sublinha, essa tendência de uma “minoria eleita” poder 

agir “em nome da maioria enquanto esta não está reunida” seria uma das “explicações de 

como o poder na URSS podia ser exercido por certas elites partidárias, a despeito das 

diversas disposições constitucionais de caráter mais democrático23”. O mesmo acontecia 

no âmbito do PCUS. O Comitê Central do Partido (composto por 319 membros votantes 

em 1981) tinha seu “núcleo de atuação permanente”, o Politburo, com cerca de 14 

membros votantes, o qual representava “o verdadeiro locus do poder máximo da União 

Soviética24”, segundo diversos autores. Entre 1952 e 1966, o Politburo seria chamado de 

Presidium do Comitê Central do PCUS25.  

A eleição do Conselho de Ministros seria uma atribuição do Soviete Supremo. 

Esse gabinete formaria o poder executivo e seu presidente seria qualificado como 

                                                           
20 Ginsburgs & Pomorski (1979, p. 9-10) apud SEGRILLO (2000, p. 239-40). 
21 Os números eram 11 de cada república autônoma, cinco da cada região autônoma e um de cada área 
autônoma. BOL’SHAYA SOVETSKAYA ENTSIKLOPEDIYA [‘Grande enciclopédia soviética’], 
(doravante BSE), 3ª ed., v. 4, p. 564 apud SEGRILLO (2000, p. 361-62).  
22 BSE, 3ª ed., v. 4, p. 564 apud SEGRILLO (2000, p. 240).  
23 SEGRILLO (2000) se refere à Constituição da URSS de 1977.  
24 Hough & Fainsod, 1979, p. 466 apud SEGRILLO (2000, p. 240-42). 
25 BSE, 3ª ed., v. 20, p. 215 apud SEGRILLO (2000, p. 362). 
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primeiro-ministro ou premiê pela imprensa ocidental, sendo, teoricamente, o chefe de 

governo da URSS. Dessa forma, percebe-se a conexão entre as funções legislativas, 

desempenhadas pelo Soviete Supremo, e as atribuições executivas, a cargo do Conselho 

de Ministros. Na prática, entretanto, com a garantia do monopartidarismo dada ao PCUS 

e seu papel de “liderança política e social no país” foi criada uma estrutura de poder que 

controlava e direcionava as atividades das instâncias legislativas s executivas26.  

Dada essa proeminência clara do PCUS, a atenção dos observadores externos se 

voltava naturalmente aos Congressos do Partido realizados, pelo menos, de quatro em 

quatro anos. Nesses encontros, o Comitê Central era eleito, seu número de membros 

determinado, sendo que o mesmo ainda teria a missão de eleger um Politburo – já que o 

Comitê Central não se reunia em sessões permanentes – e um Secretariado que cuidava 

da administração do Partido e zelava, na prática, para a implementação de decisões 

tomadas pelo Politburo. Essa estrutura, conforme Segrillo (2000) argumenta, facilitava, 

no início dos anos 1980, um conluio entre os 14 membros do Politburo e os cerca de 40 

membros do Presidium do Soviete Supremo para que as instituições teoricamente 

superiores do Comitê Central e do Soviete Supremo apenas “ratificassem decisões 

importantes previamente já tomadas27”. O cargo máximo do PCUS, o de secretário-geral, 

era exercido, usualmente, sempre por um membro do Politburo28. O posto representava o 

líder soviético de fato, apesar de a figura de chefe de Estado da URSS estar, teoricamente, 

representada na do presidente do Presidium do Soviete Supremo29.  

No tocante à política externa, a primazia do Presidium do Comitê Central do 

PCUS era sentida da mesma forma. Esse órgão – assessorado pelo Comitê Central, pelo 

Secretariado e, em “menor escala”, pelo Conselho de Ministros – era responsável pela 

formulação e decisões sobre política externa. O Presidium do Soviete Supremo se 

encarregaria do “aspecto formal, protocolar” da atuação internacional da URSS e ao 

Ministério dos Negócios Estrangeiros (MID) e ao Ministério do Comércio Exterior 

caberiam executar e informar as diretrizes estabelecidas pelos organismos superiores30.  

                                                           
26 Feldbrugge, Berg & Simons, 1985, p. 152 apud SEGRILLO (2000, p. 241). 
27 Ezhegodnik Bol’shoi Sovetskoi Entsiklopedii [‘Anuário da grande enciclopédia soviética’]EZH BSE, 
1982, p. 13-14, Feldbrugge, Berg & Simons, 1985, p. 151 e Hough & Fainsod, 1979, p. 466 apud 
SEGRILLO (2000, p. 241-43).  
28  BSE, 3 ed., v. 23, p. 183; Feldbrugge, Berg & Simons, 1985, p. 151 apud SEGRILLO (2000, p. 242). 
Entre 1953 e 1966, o secretário-geral do PCUS foi chamado de primeiro-secretário. Por isso Nikita 
Khrushchev, secretário-geral do PCUS entre 1953 e 1964, ser chamado também de primeiro-secretário – 
apesar de o título se referir ao mesmo cargo. BSE, 3ª ed., v. 23, p. 183 apud SEGRILLO (2000, p. 362) 
29 MENEZES (s/d, p. 32). Para um organograma da estrutura do PCUS veja MENEZES (s/d, p. 16).  
30Ibid., p. 28. Para um organograma dos órgãos de execução da política externa da URSS veja MENEZES 
(s/d, p. 38). Veremos, no capítulo 2, que o Presidium do Soviete Supremo passou a receber missões 
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Havia, no entanto, algum espaço para influências externas ao Politburo na 

formulação da política exterior soviética. Muitos membros do Presidium e do 

Secretariado do PCUS faziam parte, ao mesmo tempo, do Conselho de Ministros ou 

desempenhavam o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros – casos de Molotov e 

Shepilov. Existia, dessa forma, a possibilidade de que sugestões vindas desses órgãos 

pudessem influenciar diretrizes de política externa da URSS31.  

As linhas principais que guiavam a atuação internacional da superpotência 

socialista ao longo da Guerra Fria foram objeto de análise de diversos autores. Zubok 

(2007) compreende que há uma continuidade na política externa soviética desde Stalin. 

Para ele, o paradigma ‘revolucionário-imperial’ é capaz de explicar os ‘motivos’ e o 

‘comportamento’ da superpotência comunista. Segurança e poder eram os objetivos 

principais de Stalin e seus sucessores. No entanto, o mesmo autor ressalta que as razões 

da conduta externa soviética não podem ser dissociadas da maneira como esses líderes 

pensavam e se identificavam32.  

Nogee e Donaldson (1986) também são cautelosos para não conceder ênfase 

demasiada aos recursos de poder e considerar que a ideologia da cúpula do PCUS fosse 

‘irrelevante’ nas ações de política externa da URSS. O marxismo-leninismo, de acordo 

com esses autores, dava destaque aos recursos de poder, reconhecia a importância de 

‘influências econômicas’ nas decisões políticas e buscava analisar o significado das ações 

do Estado por meio das ‘dinâmicas políticas’ que ocorriam ‘atrás das estruturas formais 

legais’. É certo que a influência ideológica no comportamento externo da URSS, 

conforme esses autores argumentam, variou significativamente de Stálin a Brezhnev. 

Além disso, parece haver uma tendência declinante da influência ideológica nas ações de 

política externa desses líderes soviéticos33.  

Do ponto de vista das linhas de continuidade da ação externa soviética ao longo 

do tempo, deve-se notar, no entanto, que algumas permanências datam da época do 

Império Russo. Tsygankov (2016) argumenta que um ponto importante na determinação 

das escolhas de política externa da Rússia está na percepção, por parte das autoridades 

                                                           

parlamentares de diversos países, incluindo o Brasil, a partir de 1956. De seu lado, esse órgão soviético 
também enviava seus representantes para visitar países estrangeiros, estabelecer contatos com políticos, 
empresários e diversos setores da sociedade desses países. Suas funções iriam, portanto, muito além de um 
órgão “protocolar”.  
31 Ibid., p. 28. Vyacheslav Molotov foi ministro dos Negócios Estrangeiros por duas vezes: entre 1939 e 
1949 e entre 1953 e 1956. Dmitri Shepilov ocupou o mesmo cargo por menos de um ano entre 1956 e 1957.  
32 ZUBOK (2007, Preface). Para uma história da URSS focada no papel de cada um de seus líderes veja 
VOLKOGONOV (1999).  
33 NOGEE; DONALDSON (1986, p. 38).  
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russas, de que as ações dos principais países ocidentais na arena internacional estão sendo 

feitas de forma a tratar a Rússia como um membro igual e legítimo entre as nações do 

mundo. Uma particularidade geográfica da Rússia – com importante efeito na atuação 

internacional do país – diz respeito à enorme extensão de suas fronteiras secas, as quais 

levaram o país a se preocupar historicamente com agitações em países vizinhos, ameaças 

de invasões externas e dificuldades em preservar a integridade do Estado34.  

O mesmo autor traça as linhas gerais de três escolas de pensamento da política 

externa russa: ocidentalista, estatista e civilizacional. Interessa-nos, particularmente, a 

influência das duas últimas durante o período de análise desta pesquisa (1947-1985), já 

que a primeira, ao longo do período de existência da URSS, aproxima-se mais dos ideais 

norteadores da política externa de Mikhail Gorbachev iniciada em 198535.  

Tsygankov (2016) situa os estatistas como a escola de pensamento mais 

influente da política de externa russa. Ela sublinharia o papel do Estado de governar e de 

preservar a ordem política e social, os recursos de poder, a estabilidade e a soberania. A 

noção de ‘ameaça externa’ à segurança interna é de fundamental importância aqui. Ainda 

de acordo com o mesmo autor, não há, necessariamente, uma retórica antiocidental, e sim 

a busca por reconhecimento da Rússia como uma nação em termos de igualdade com as 

outras potências e uma ênfase doméstica no desenvolvimento das capacidades econômica 

e militar do país36.  

Os civilizacionistas, por outro lado, veriam os valores russos como diferentes 

dos do Ocidente e buscariam difundir essas ideias pelo mundo. A versão soviética dessa 

escola herdou a teoria da revolução mundial de Lênin – mesmo com a adoção da 

possibilidade de coexistência com o capitalismo ocorrida depois – como uma diretriz de 

sua atuação internacional37. Durante o período de liderança de Nikita Khrushchev, de 

1953 a 1964, mesmo o conceito da ‘coexistência pacífica’ compreendido dentro da lógica 

marxista da luta de classes serviria para pavimentar a promoção do ‘internacionalismo 

proletário’, e o apoio aos movimentos de ‘libertação nacional’ de países periféricos38.  

                                                           
34 TSYGANKOV (2016, p. 1 e p. 4).  
35 Parte da discussão sobre as escolas de pensamento da política externa russa está muito ligada ao debate 
do que seria a identidade russa. Para essa discussão veja SEGRILLO (2016).    
36 Ibid., p. 6.  
37 Ibid., p. 8.  
38 SAVRANSKAYA; TAUBMAN (2011, p. 138-139).  
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Nos três volumes das memórias desse líder soviético, no entanto, não há 

referência ao Brasil39. Nas memórias de Andrei Gromyko ocorre o mesmo40. No segundo 

volume do Soviet Foreign Policy (1945-1980), editado pelo ministro Gromyko e por 

Boris Ponomarev, há apenas dois parágrafos dedicados às relações da URSS com o Brasil, 

os quais sintetizam as interações dos dois governos ao longo da década de 197041.   

Assim, percebe-se que o Brasil está praticamente ausente das narrativas de maior 

fôlego sobre a política externa soviética. Quando as relações da URSS com o Terceiro 

Mundo são mencionadas, as análises se concentram predominantemente nos projetos de 

cooperação econômica desenvolvidos na Índia e no Egito. Na América Latina, o foco é, 

primordialmente, nas relações da superpotência socialista com Cuba. A abordagem desses 

autores prioriza o componente geoestratégico desses países dentro das linhas gerais da 

política externa soviética. A percepção das elites do Terceiro Mundo a respeito da URSS, 

bem como a capacidade de agência desses países no campo internacional não são 

analisadas. Em relação ao Brasil, especificamente, há uma dimensão no relacionamento 

entre as duas sociedades que não é totalmente capturada pelo espectro dos interesses 

econômicos e estratégicos.  

Esse aspecto, no entanto, é analisado por Tobias Rupprecht (2011) ao mostrar os 

pontos em comum que existiam nos processos domésticos de desenvolvimento 

econômico de cunho industrializante e visando a autonomia internacional nos dois 

países42. Além disso, a URSS representava um projeto alternativo de modernização em 

relação ao modelo norte-americano. Parte das elites brasileiras foi influenciada de forma 

significativa e duradoura por esse ideal, e não só no campo político-ideológico das 

esquerdas. Esse fenômeno transbordou as fronteiras da Guerra Fria desenhadas por uma 

literatura produzida entre os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Certo fascínio pela 

modernidade soviética ocorreu até mesmo na cúpula militar brasileira notadamente 

anticomunista. Convênios nas áreas de ensino técnico, saúde e intercâmbio científico, por 

exemplo, foram assinados com o bloco soviético mesmo durante o regime militar. A 

admiração pelo projeto de desenvolvimento autárquico passava certamente pela ideia da 

construção de uma potência por meio de uma industrialização tardia liderada pelo Estado, 

com autonomia decisória na esfera internacional, sem agitações sociais domésticas, 

                                                           
39 KHRUSHCHEV (1970), (1974) e (1990).  
40 GROMYKO (1989).  
41 GROMYKO; PONOMAREV (Eds.) (1981, p. 628-29).  
42 RUPPRECHT (2011, p. 509-10 e p. 528).  



 

 

31 

 

dotada de um serviço de inteligência sofisticado e atuante, e respeitabilidade na arena 

global devido ao seu poderio econômico e militar (inclusive com arsenal atômico).  

Pode-se argumentar que esse tipo de Estado-Nação estava sendo construído no 

Brasil e na URSS concomitantemente desde 1930 aproximadamente. A industrialização 

autárquica visando a autonomia decisória em assuntos internacionais foi a tônica da 

política externa brasileira de 1930 até 1989. Amado Cervo enfatiza que há muito mais 

continuidade do que ruptura nessa linha de quase 60 anos de “Estado 

desenvolvimentista”43. 

Christopher Darnton vai além e afirma que o tipo de regime (democrático ou 

autoritário) e a ideologia do grupo que ocupa o poder não são bons guias para explicar a 

conduta externa de países latino-americanos durante a Guerra Fria; incluindo o Brasil44. 

Ainda nesse horizonte temporal mais longo de análise, deve-se levar em conta como a 

ideia de assistência técnica dentro de um projeto modernizador moldou boa parte da ação 

das duas superpotências na América Latina e no Brasil especificamente. No início dos 

anos 1960, por exemplo, mostraremos alguns momentos em que a competição entre as 

superpotências ficou clara; principalmente em relação ao desenvolvimento do Nordeste. 

 Esse processo se delineia de maneira mais clara durante o período de 

coexistência pacífica. Westad (2013) argumenta que, diferentemente da expansão das 

potências europeias no início da Idade Moderna, os objetivos de Estados Unidos e União 

Soviética não eram a ‘exploração ou sujeição, mas controle e progresso’. Dessa forma, 

deixa claro que na competição entre as superpotências, ambas acreditavam terem 

descoberto ‘o caminho para o futuro’, e que elas tinham ‘o dever de ajudar os povos do 

Terceiro Mundo ao longo desse caminho’ 45.  

Reconhecer a existência da influência soviética no Brasil, entretanto, não 

significa tentar equipará-la à norte-americana durante o período em tela. Além disso, a 

literatura sobre as relações internacionais, em seus mais diversos âmbitos, entre Brasil e 

Estados Unidos no pós-guerra é numerosa. Esta tese objetiva evidenciar justamente o 

“outro lado”, pois julga que há uma lacuna na historiografia acerca do papel 

desempenhado pela União Soviética e seu bloco no Brasil durante a Guerra Fria. A grande 

maioria das publicações em português discute as reformas iniciadas no período de 

                                                           
43 CERVO (2003, pp. 5-25).  
44 DARNTON (2014a e 2014b, pp. 579-590).  
45 WESTAD (2013, p. 5).  
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Gorbachev e/ou as causas do desmantelamento da União Soviética46. Outras, mais 

recentes, discutem a internacionalização do comunismo durante o século XX, além do 

papel dos partidos comunistas locais nesse processo ou de seus principais agentes47. 

Além das dimensões econômico/estratégica e cultural havia um vetor político 

importante capaz de aproximar a política externa dos dois países. Desarmamento, 

desenvolvimento e descolonização eram temas capazes de gerar convergências. Seja nas 

cartas trocadas entre Quadros ou Goulart com Khrushchev, ou no âmbito multilateral, 

esses assuntos revelaram-se relevantes principalmente nos períodos em que o Brasil 

buscava maior protagonismo internacional. A partir do “milagre econômico”, por 

exemplo, a identidade de pontos de vista entre Brasil e URSS em votações na ONU – nos 

temas anteriormente citados – era alta e o distanciamento em relação a posições norte-

americanas tornava-se evidente48.  

 J. Gregory Oswald (1970), Gouré e Rothenberg (1975), Augusto Varas (1987), 

Nicola Miller (1989), Cole Blasier (1989), Mujal-León (1989) e Ilya Prizel (1990) 

exploraram parte desses interesses políticos, econômicos e estratégicos da URSS na 

América Latina49. Nessas publicações, as relações soviético/cubanas, o comércio, os 

contatos entre os partidos comunistas e a dimensão militar-estratégica do espaço 

caribenho e da América Central são muito bem exploradas. No entanto, a abordagem é 

centrada na análise das ações Estado/Estado – ignorando o componente multilateral do 

esforço da URSS em organizações e associações internacionais. Além disso, esses autores 

trabalharam com uma perspectiva regional da América Latina, e optaram por não 

investigar o papel dos outros países do bloco soviético nessa dinâmica50.  

                                                           
46 São exemplos: SEGRILLO (2000), GORENDER (1992); GOLIN (1992), IAKOVLEV (1991), 
KAGARLITSKY (1993), LAQUEUR (1994). Além desses temas, paralelos entre as reformas internas de 
Gorbachev com o processo de redemocratização brasileiro na segunda metade dos anos 1980 são feitos por 
SEGRILLO (2005) e OKUNEVA (2008, pp. 380-415).  
47 PRIESTLAND (2012), BROWN (2011), PONS (2014) e SERVICE (2015). Uma biografia recente e bem 
documentada de um dos principais líderes comunistas brasileiros foi escrita por REIS (2014). Além disso, 
o centenário da Revolução de Outubro em 2017 ensejou novos lançamentos e relançamentos sobre o evento 
e a respeito de seus efeitos mais imediatos. São exemplos: REIS (2017a), REIS (Org.) (2017b) e 
BANDEIRA (2017) (a primeira edição é de 1967); FITZPATRICK (2017) (versão revista de um texto já 
referência na língua inglesa cuja primeira edição data de 1982).  
48 PRIZEL (1990, p. 170). Veja também AMORIM NETO (2011, pp. 72-75).  
49 OSWALD; STROVER (Eds.) (1970), GOURÉ; ROTHENBERG (1975), VARAS, Augusto (Ed.) (1987), 
MILLER (1989), BLASIER (1989), MUJAL-LEÓN (Ed.) (1989) e PRIZEL (1990). Numa abordagem 
semelhante, mas focada nas relações bilaterais URSS/Argentina veja VACS (1984) e GILBERT (2010).  
50 As exceções são os artigos de MEIRA PENNA, Jose O. Brazilian Relations with Eastern Europe; 
LAMBERG, Robert F. The Cuban Economy and the Soviet Bloc, 1963-1968; SCHENKEL, Peter. Cuban 
Relations with the Communist World, pp. 146-158; todos publicados em OSWALD; STROVER, (Eds.) 
(1970), pp. 81-90; pp. 116-126; pp. 146-158. RADU, Michael. Eastern Europe and Latin America 
publicado em MUJAL-LEÓN (Ed.) (1989), pp. 254-270, e BERRÍOS, Rubén. Relations Between 
Nicaragua and the Socialist Countries publicado em VARAS (Ed.) (1987), pp. 144-173. Em GOURÉ; 
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Mesmo sem que grande destaque fosse concedido às relações da URSS com o 

Brasil, a contribuição desses autores é muito importante, pois esses trabalhos foram os 

primeiros esforços sistematizados a fim de avaliar as relações bilaterais51. Para este 

trabalho, essa literatura se mostrou fundamental para complementar as principais obras 

de síntese da história da política externa brasileira – especialmente no tocante ao período 

do regime militar52.  

Deve-se lembrar, no entanto, que quando os trabalhos já citados que lidam com 

as relações entre URSS e a América Latina foram publicados, no final dos anos 1980, não 

havia fontes primárias soviéticas disponíveis; o acesso às mesmas só seria possível alguns 

anos depois, no início da década de 1990. Mesmo assim, ao se optar por trabalhar com a 

região latino-americana como um todo fica evidente o grande desafio de se obter, 

catalogar e analisar um enorme volume de documentos (agora disponíveis) de diversos 

países da região e relacioná-los com fontes primárias russas53.  

De acordo com essa abordagem de cunho geopolítico, no entanto, sustentamos 

que alguns aspectos da atuação internacional soviética foram subestimados. 

Principalmente após a morte de Stalin, a URSS começou a participar mais ativamente em 

instituições multilaterais; filiando-se, inclusive, a algumas que anteriormente não 

mostrava interesse em participar. Com essa abertura, e pré-disposição ao diálogo, 

diplomatas soviéticos, e de seu bloco, começariam a abordar representantes brasileiros 

para propor uma aproximação em conversações em Nova York, Genebra e Viena.  

Assim, dado o estado lacunar da arte, entende-se relevante que o trabalho 

reconstitua a linha cronológica de aproximação entre Brasil e URSS no máximo de 

detalhamento possível enquadrando-o, inevitavelmente, numa história diplomática entre 

os dois países.  

                                                           

ROTHENBERG (1975) há menções aos outros países do bloco soviético ao longo da análise – 
especialmente no capítulo 5, pp. 127-180. 
51 Para um resumo das relações bilaterais entre 1945 e 1985 utilizando esses autores, mas sem empregar 
fontes primárias brasileiras e russas, veja a dissertação de mestrado de ELAHEL (1991, pp. 32-50). Para 
uma dissertação de mestrado sobre as relações bilaterais que emprega fontes primárias brasileiras, mas lida 
apenas com o período entre 1964 e 1967, veja BLASKEVICZ (2004).  
52 A mais completa análise das relações entre Brasil e URSS durante o regime militar é de TURRENT 
(1987, pp. 230-249). As obras de síntese mencionadas são CERVO; BUENO (2008) e VIZENTINI (1998).  
53 O esforço relacionado à obtenção de registros soviéticos sobre sua relação com a América Latina é antigo. 
Stephen Clissold e J. Gregory Oswald compilaram e organizaram livros a esse respeito em 1970. 
CLISSOLD (1970) e OSWALD (1970). O primeiro reúne notícias, artigos e documentos publicados em 
jornais soviéticos, além de comunicados e notas oficiais governamentais e de partidos comunistas pelo 
mundo. O segundo abrange artigos publicados por autores soviéticos sobre diversos temas latino-
americanos. Esse impulso inicial foi importante a fim de verificar a repercussão e a percepção soviética 
sobre diversos acontecimentos latino-americanos em um período em que o acesso a fontes primárias na 
superpotência comunista era impossível.  
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Mesmo com o predomínio de fontes diplomáticas, porém, evitou-se um estrito 

bilateralismo na utilização das mesmas. Entre 1947 e 1961, por exemplo, argumenta-se 

que as relações do Brasil com Polônia e Tchecoslováquia são capazes de dar bons indícios 

dos interesses soviéticos no país. Há diversas oportunidades em que os governos desses 

países agiram como representantes diretos dos interesses da URSS. Ao longo do mesmo 

período, outros países do bloco, como Romênia e Hungria, tentaram, algumas vezes, 

reatar relações diplomáticas com o Brasil oferecendo itens de primeira necessidade ao 

país como petróleo e trigo.  

De forma análoga, a continuidade do relacionamento da superpotência socialista 

com a Argentina e com o Uruguai, durante esse intervalo histórico, evidenciava os 

interesses econômicos e políticos soviéticos em nosso entorno geográfico. O governo 

brasileiro acompanhava o desenrolar desses acontecimentos atentamente, e percebia a 

capacidade de barganha que a Argentina, principalmente, tentava extrair desse 

relacionamento. Adicionalmente, Buenos Aires e Montevidéu foram usadas como 

importantes pontos de contato por diplomatas e funcionários do governo soviético para 

tentar se aproximar do Brasil.  

É interessante notar, também, que tanto durante o primeiro ensaio de 

aproximação entre o Brasil e a República Popular da China, ocorrido no início dos anos 

1960, tanto no final da década seguinte – quando as relações sino-brasileiras já ganhavam 

alguma importância após o reatamento feito em 1974 –, há alguns indícios, por parte do 

governo soviético, de incômodo com a competição chinesa.   

Do ponto de vista doméstico brasileiro, havia poderosas “forças profundas54” 

que impeliram o Estado brasileiro a se aproximar do bloco soviético. Veremos que o 

Instituto Brasileiro do Café (IBC), a Companhia Vale do Rio Doce, a Petrobras, e as 

associações comerciais do Rio de Janeiro e de São Paulo pressionaram, em diversos 

momentos, o governo brasileiro no sentido de estreitar laços e aprofundar as trocas 

comerciais com o bloco soviético. Apesar de o foco desta pesquisa não estar direcionado 

para a análise da influência de grupos empresariais brasileiros na formulação e execução 

da política externa do país, diversas menções a eles serão feitas ao longo desta tese. 

Adicionalmente, deve-se notar que, ao longo dos anos 1970, o comércio exterior 

brasileiro passou por mudanças que tiveram influência direta nas trocas com a URSS: as 

empresas brasileiras começaram a se organizar em tradings – o que facilitaria a 

                                                           
54 Seguindo um enquadramento teórico-conceitual de acordo com RENOUVIN; DUROSELLE (1967).  
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negociação com países de economia planificada – e os produtos semimanufaturados e 

manufaturados passariam a ocupar um lugar de maior destaque na pauta de exportações 

brasileira.  

Deve-se notar que, do ponto de vista soviético, havia demanda interna para 

certos manufaturados brasileiros, especialmente calçados e têxteis. Essa procura, durante 

os anos 1970, fazia parte de um período no qual o “aparecimento e disseminação de uma 

série de artigos de consumo” – inclusive alguns anteriormente considerados “de luxo” – 

passaram a se tornar “mais acessíveis” – especialmente para a população urbana. Apesar 

da perda de vigor nos números de crescimento da renda se comparados com as cifras das 

décadas de 1950 e 1960, conforme Segrillo (2000) argumenta, “nunca os russos viveram 

tão bem (em termos de padrão econômico material de vida) quanto durante exatamente 

os ‘anos da estagnação’ de Brezhnev55” (itálico do original).  

 

Metodologia e fontes  

 
Há um desequilíbrio importante em relação às fontes primárias neste estudo. 

Utiliza-se documentos brasileiros ao longo de todo o período de análise, ou seja, de 1947 

até 1985. Os documentos russos obtidos, no entanto, perfazem apenas o intervalo de 1956 

a 1968. Isso ocorreu porque, infelizmente, a autorização para se acessar o Arquivo de 

Política Externa da Federação Russa (AVP-RF), em Moscou, não foi concedida em tempo 

hábil para pesquisa. 

Mesmo assim, o trabalho realizado no Arquivo Estatal da Federação Russa 

(GARF), também localizado na capital russa, foi satisfatório. Os documentos encontrados 

certamente enriquecem nosso entendimento acerca da reaproximação entre Brasil e União 

Soviética na segunda metade da década de 1950. Foram localizados registros importantes 

sobre as missões parlamentares brasileiras à URSS entre 1956 e 1961, documentos sobre 

a visita de uma delegação parlamentar soviética ao Brasil em 1958 e registros inéditos – 

                                                           
55 SEGRILLO (2000, p. 20-23). Essa situação aparentemente paradoxal se explica, segundo o mesmo autor, 
pelo uso de subsídios, pela alta do preço de algumas matérias-primas exportadas pela URSS (o ouro, gás 
natural e petróleo são exemplos importantes, principalmente após os dois “choques” em 1973 e 1979, 
possibilitando um aumento das receitas para exportação) e a “possibilidade de transferência de recursos de 
um setor da economia para outro através do controle de órgãos centralizadores”, p. 22. Para dois trabalhos 
recentes que também contestam a ideia da “era da estagnação” dos anos Brezhnev e tratam do início da 
ascensão de uma classe média ainda durante o período soviético veja BROWN, Kate. Plutonium Enriched: 
Making Bombs and Middle-Classes e PARETSKAYA, Anna. A Middle-Class without Capitalism? 
Socialist Ideology and Post-Collectivist Discourse in the Late-Soviet Era In KLUMBYTE; 
SHARAFUTDINOVA (2014, pp. 15-66).  
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incluindo alguns memorandos de conversação – a respeito das viagens de Jânio Quadros 

e João Goulart à URSS entre 1959 e 1961. Além disso, há um material farto sobre trocas 

culturais – incluindo possibilidades de intercâmbio técnico-científico – que data do 

período entre 1962 e 1968.  

No GARF, entretanto, não se pode encontrar a troca de mensagens diplomáticas 

entre os governos de Brasil e União Soviética sobre assuntos políticos e econômicos desde 

1961 (quando ocorre o reestabelecimento das relações diplomáticas) até 1968. Esse 

aspecto limita a capacidade desta pesquisa em cotejar alguns acontecimentos importantes 

ocorridos no relacionamento bilateral com documentos brasileiros. Por outro lado, o 

mesmo aspecto evidencia a importância de outros atores políticos dos dois países – para 

além da atuação dos poderes executivos e das respectivas chancelarias – no processo de 

aproximação. Esse ponto se mostra ainda mais importante pela dificuldade em se 

encontrar registros pormenorizados dessas missões parlamentares – brasileiras e 

soviéticas – nos arquivos brasileiros. No Arquivo do Ministério das Relações Exteriores 

(AHMRE), em Brasília, por exemplo, não foram encontrados registros de interações entre 

Brasil e URSS antes do reatamento dos laços diplomáticos em novembro de 1961. Mesmo 

no período bem próximo a esse fato, ao longo do ano de 1961, não foram encontrados 

documentos. 

Essa carência foi suprida, de forma razoável, por documentos norte-americanos. 

Em pesquisa no National Archives (NARA), em Washington, foram obtidos registros 

detalhados das percepções do governo Kennedy acerca da aproximação entre Brasil e 

URSS ao longo de 1961. A análise das três missões soviéticas ao Brasil ao longo de 1961, 

por exemplo, foi feita utilizando-se desses documentos. Deve-se ponderar também que 

parte importante das conversações entre diplomatas brasileiros e soviéticos a respeito de 

uma reaproximação estava sendo feita em Washington desde 1958. Além disso, uma 

busca complementar por documentos acerca das percepções norte-americanas sobre as 

possibilidades de cooperação econômica entre Brasil e URSS entre 1962 e 1963 foi feita 

na Biblioteca Presidencial John F. Kennedy (JFKL), em Boston.  

Voltando ao Brasil, deve-se sublinhar a abundância de documentos ainda 

inéditos sobre as relações do Brasil com a União Soviética – especialmente no AHMRE, 

a maior fonte de documentos brasileiros para esta pesquisa. Há, principalmente, dois 

grandes lotes de documentos sigilosos liberados em 2004 e 2011 – naturalmente 

espalhados em diversas pastas – que foram fundamentais para esta pesquisa. A série de 

registros classificada “Informação ao Senhor Presidente da República” foi importante 
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para guiar a busca por mais documentos no mesmo arquivo ao longo dos anos 1970 e 

início da década seguinte. Trata-se, exclusivamente, de correspondências entre o 

chanceler e o presidente da República (a série tem início no governo Costa e Silva). Ela 

permitiu, a princípio, uma visão panorâmica a respeito de diversos temas nas relações 

bilaterais que passaram pela alta esfera de poder brasileira. Ao analisar esse tipo de 

documento, no entanto, é necessária uma precaução especial para não conceder uma 

centralidade exagerada à influência do chanceler na atuação externa do governo 

brasileiro.  

No período entre 1947 e 1960 foram utilizados também registros obtidos no 

Arquivo Histórico do Itamaraty (AHI), no Rio de Janeiro. Além desses, as coleções 

pessoais obtidas no CPDOC-FGV representaram contribuições importantes para esta 

pesquisa. Os fundos de Cyro de Freitas-Valle, João Alberto, Roberto Campos, Lucas 

Lopes, Negrão de Lima, João Goulart, Evandro Lins e Silva, Juracy Magalhães, Costa e 

Silva, Ernesto Geisel, Azeredo da Silveira, Renato Archer, Afonso Arinos, Ulysses 

Guimarães, Ernani do Amaral Peixoto, Vasco Leitão da Cunha, Hermes Lima e Oswaldo 

Aranha foram examinados. As maiores contribuições para esta pesquisa advindas do 

arquivo do CPDOC foram do fundo Vasco Leitão da Cunha. Como primeiro embaixador 

do Brasil em Moscou após o reatamento e chanceler do governo Castello Branco após o 

golpe civil-militar, o fundo de Cunha se mostrou importante para reconstruir, com auxílio 

de documentos encontrados no AHMRE, o processo histórico pertinente à primeira 

metade dos anos 1960. 

Ainda no Rio de Janeiro, foram feitas buscas no Arquivo Nacional. Foi feito um 

levantamento in loco no fundo San Tiago Dantas. Os documentos de interesse se 

relacionam com as passagens de Dantas pela chancelaria e ministério da Fazenda durante 

o governo Goulart. Assim como no caso de Vasco Leitão da Cunha, esses documentos, 

quando analisados em conjunto com os encontrados no AHMRE auxiliam na 

reconstituição da narrativa sobre a passagem de Dantas pela chancelaria. No Arquivo 

Nacional ainda se pode fazer uso do SIAN (Sistema de Informação do Arquivo Nacional) 

para obter documentos online. Podem ser consultadas as atas das reuniões do Conselho 

de Segurança Nacional e a posição de seus membros sobre assuntos que diziam respeito 

às relações do Brasil com a URSS. Além disso, foram catalogados registros das 

preocupações do governo brasileiro ao longo dos anos 1970 com a realização de 

exposições e feiras de países do Leste Europeu (inclusive URSS) no país e detalhados 

dossiês a respeito do Acordo Marítimo Brasil-URSS de 1972.  
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Nos Estados Unidos, foi feito contato com a Seeley G. Mudd Manuscript Library 

em Princeton, Nova Jersey. O objetivo era encontrar registros da reunião que o então 

ministro da Indústria e Comércio do Brasil, Paulo Egydio Martins, teve com integrantes 

do Council on Foreign Relations (CFR) durante sua viagem aos Estados Unidos depois 

de passar por Moscou, Praga, Varsóvia e Washington. O encontro aconteceu em Nova 

York no dia 7 de fevereiro de 1967. Infelizmente, a documentação encontrada sobre a 

reunião diz respeito somente aos preparativos da mesma, e não ao conteúdo discutido de 

fato. O CFR não divulga o conteúdo dessas reuniões privadas. Esse material seria de 

interesse pois, na ocasião, o ministro brasileiro apresentou detalhes da política externa 

brasileira para com o bloco soviético e respondeu a perguntas sobre sua recente viagem a 

Moscou.  

Além da busca por documentos textuais, foram realizadas três entrevistas. O ex-

ministro da Indústria e Comércio do presidente Castello Branco, Paulo Egydio Martins, 

concedera-nos uma entrevista em São Paulo, em setembro de 2015. Ele chefiou uma 

missão comercial brasileira à URSS em janeiro de 1967. Em Moscou, em maio de 2017, 

tivemos a oportunidade de entrevistar o engenheiro/intérprete russo, Andrei Essaulov. Ele 

participou na montagem de equipamentos na usina hidrelétrica de Capivara (SP/PR), a 

primeira a ser inaugurada na América Latina com unidades geradoras soviéticas. Por 

último, o embaixador Rubens Barbosa nos concedeu uma entrevista em São Paulo, em 

dezembro de 2018. Ele chefiou a Divisão de Europa-II do Itamaraty – responsável pelas 

relações com o Leste Europeu – entre 1976 e 1983.  

 
Um grande oceano: Brasil e União Soviética atravessando a Guerra Fria (1947-

1985) 

 

Em abril de 1980, o ministro dos Negócios Estrangeiros da URSS, Andrei 

Gromyko, recebeu pessoalmente as cópias das credenciais do novo embaixador brasileiro 

em Moscou, Sizínio Pontes Nogueira. O gesto inédito – a praxe em Moscou era isso ser 

realizado por um dos vice-ministros ou chefe de área do MID – integrava uma série de 

ações, por parte do governo da URSS, visando uma aproximação ao Brasil56.  

Nesse encontro, Gromyko afirmou a Nogueira que as relações bilaterais 

atravessavam uma fase muito positiva, mostrou conhecimento das cifras comerciais entre 

                                                           
56 AHMRE, 900(B46)(F45) (junho de 1974...), Moscou-MRE, Secreto, “Relações Brasil-URSS. Entrevista 
com ministro A. A. Gromyko”. Moscou, 7 de abril de 1980, p. 1.  
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os dois países nos anos recentes e concordou com o embaixador sobre as possibilidades 

de incremento das mesmas. Além disso, o ministro sustentou que as relações políticas 

entre Brasil e URSS poderiam ser ampliadas. Para Gromyko, elas se mostravam como 

um “grande oceano” a ser explorado57.  

Primeiro embaixador da URSS na ONU, vice-ministro dos Negócios 

Estrangeiros, ministro do Exterior de 1957 a 1985 e membro do Politburo do PCUS desde 

1973, Gromyko era o representante governamental soviético mais graduado e preparado 

para fazer um diagnóstico realista das possibilidades das relações soviético-brasileiras. 

Lembrado por Oswaldo Aranha, ainda nos tempos de ONU, como um “grande 

debatedor”, um “orador agressivo, violento, exato, direto e muito interessante58”; e por 

Henry Kissinger como alguém ‘imperturbável, quase maquinal, bem preparado e 

determinado59’, Gromyko não seria alguém propenso a alimentar ilusões no plano externo 

soviético – apesar de alguma rigidez de pensamento – ou dado à polidez cerimoniosa 

típica de alguns diplomatas.  

  Sua metáfora é adequada pois evoca elementos importantes que constituíam – 

e ainda constituem – o relacionamento dos dois países a longo prazo: imensidão de 

possibilidades, vastidão, mas também enormes distâncias a serem superadas (geográficas, 

administrativas e ideológicas) num espaço de grandes flutuações, agitações e risco. Além 

disso, a figura de linguagem torna presente e ressalta o componente das possibilidades do 

relacionamento para além do antagonismo entre os blocos da Guerra Fria.  

O atravessar desse “grande oceano” comportaria, portanto, dois significados. O 

primeiro está ligado, de certa forma inevitável, a vivenciar as relações com a URSS como 

parte da luta de blocos antagônicos na qual o Brasil ocupava um posto do lado contrário 

à superpotência socialista, e por isso, teria limitações claras a um engajamento mais 

substantivo. Um segundo significado, por outro lado, está conectado à ideia de atravessar 

como transpassar, transpor essa lógica bipolar por meio de ideais compartilhados como a 

modernização com efeitos de médio e longo prazos.  

Assim, um período de análise curto não possibilitaria que este estudo fosse 

realizado de forma satisfatória. Dessa forma, o recorte temporal 1947 a 1985 foi escolhido 

buscando evidenciar certas linhas de permanência no relacionamento bilateral que 

vinham desde os primeiros contatos para uma reaproximação – ainda nos anos 1950 – até 

                                                           
57Ibid., p. 2.  
58 HILTON (1994, p. 489).  
59 GROMYKO (1989, Foreword by Henry A. Kissinger, vii).  
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o cenário de aproximação do início dos anos 1980. O ano de 1947 é marcado pelo 

rompimento das relações diplomáticas e o de 1985 pelo fim do regime militar no Brasil e 

início de reformas domésticas significativas na URSS sob a nova liderança de Mikhail 

Gorbachev.  

Além da ruptura, o ano de 1947 marca o início da Guerra Fria por diversos 

motivos que serão expostos no início do capítulo 1. O intervalo entre 1947 e 1953 é 

indispensável para compreender as mudanças que irão ocorrer na política externa 

soviética após a morte de Stalin em 1953. Durante esse período, a URSS foi capaz de 

consolidar seu poder de forma decisiva em seu bloco. O período também é marcado pela 

primeira visita de uma delegação comercial brasileira à URSS, em 1952, após o 

rompimento de relações diplomáticas ocorrido em 1947. Apesar de já vislumbrar alguma 

possibilidade de comércio na América Latina – notadamente na Argentina – no início dos 

anos 1950, a cúpula soviética não agiria de forma decisiva para se aproximar do Brasil.  

Após a morte de Stálin, o novo líder Nikita Khrushchev, iniciaria uma abertura 

do regime soviético em diversos âmbitos. No front externo, ocorreria um convite para 

uma delegação governamental brasileira visitar a URSS já em 1954. O processo histórico 

que se inicia com empresários brasileiros representando interesses comerciais da URSS, 

as insistentes abordagens de diplomatas do bloco soviético buscando uma reaproximação 

com o Brasil, os contatos estabelecidos por brasileiros com associações internacionais 

lideradas pelo bloco soviético, as visitas recíprocas de delegações parlamentares, o debate 

doméstico acerca do reatamento de relações diplomáticas que culmina com a missão 

comercial liderada por Barbosa da Silva – a qual assina o primeiro entendimento 

comercial entre os dois países – serão assuntos do capítulo 2.  

Em seguida, no capítulo 3, será analisado o período que vai desde a missão 

Barbosa da Silva, em dezembro de 1959, até o golpe civil-militar de 1964 no Brasil. Na 

URSS, o ano de 1964 também é um marco importante devido à queda de Khrushchev em 

outubro. Nesse capítulo também serão analisadas as viagens de Jânio Quadros, então 

deputado federal, a Moscou em 1959 e as duas visitas de João Goulart, como vice-

presidente, à URSS em 1960 e 1961. Após o reestabelecimento das relações diplomáticas, 

em novembro de 1961, ocorre a Exposição Industrial da URSS no ano seguinte no Rio de 

Janeiro. Além disso, conversações promissoras no campo da cooperação econômica – que 

não se concretizariam – seriam realizadas ao longo de 1963.  

Apesar de algum temor soviético logo após a ruptura de março de 1964 no Brasil, 

as relações seriam retomadas em bases amistosas em pouco tempo. A visita do ministro 
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Roberto Campos à URSS, em setembro de 1965, ajudaria a reforçar essa atmosfera. Deve-

se notar que, nos anos imediatamente posteriores à tomada de poder dos militares no 

Brasil, o encantamento de diversos setores da população brasileira com a URSS não 

diminuiu. O estabelecimento do AI-5, em dezembro de 1968, e a radicalização interna da 

ditadura brasileira não foram obstáculos para que o governo Costa e Silva permitisse que 

as negociações para a compra das primeiras unidades geradoras para uma usina 

hidrelétrica latino-americana fossem adquiridas pela CESP para a planta de Capivara, no 

rio Paranapanema. Além disso, buscando reverter uma forte diminuição nas trocas 

comerciais e incentivá-las, seria firmado um Acordo Marítimo entre os dois países em 

1972 e delegações brasileiras buscariam os mercados do bloco soviético tentando 

identificar e resolver os principais obstáculos para o não-incremento das trocas. Esses 

assuntos serão parte do capítulo 4. 

Por último, será analisado o cenário que vai desde o início do governo Geisel até 

o agravamento das crises domésticas e o final do ciclo militar no Brasil e de lideranças 

não-reformistas na URSS até 1985. Entre 1974 e 1976, a URSS foi uma fonte importante 

no suprimento de petróleo ao Brasil após o primeiro choque em 1973. Do lado brasileiro, 

um crescente papel desempenhado por produtos manufaturados e semimanufaturados 

mantinha grandes saldos positivos na balança comercial. Do lado soviético, novas 

expectativas surgiram com a possibilidade da URSS participar no fornecimento de 

máquinas e equipamentos para Itaipu e outros projetos hidrelétricos no país. No entanto, 

devido a diversas razões, participaria – novamente fornecendo unidades geradoras – 

apenas na usina hidrelétrica de Sobradinho (BA). Uma conjuntura especial, no entanto, 

reaproximaria os dois países em 1980 e levaria a uma série de gestos de aproximação 

explícitos da URSS e fatos que mostravam a busca, por ambas as partes, de 

institucionalizar uma relação para além do componente comercial. A assinatura de um 

Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica seria o maior exemplo. Esse 

processo culminaria com a visita do ministro-chefe da Secretaria de Planejamento, Delfim 

Netto, a Moscou em 1981 chefiando a maior comitiva brasileira a pisar em solo soviético 

até então. Os resultados, porém, se mostrariam aquém do esperado, apesar de uma nova 

alta – apenas conjuntural – no comércio bilateral em 1983 e o estabelecimento de uma 

parceria entre a Odebrecht e a Technopromexport para a construção de uma usina 

hidrelétrica em Angola. O agravamento das dificuldades do Brasil com a dívida externa 

conjugados com problemas políticos (internos e externos) e econômicos na URSS 
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bloqueariam as possibilidades para um engajamento mais sólido entre os dois países por 

alguns anos.  
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Capítulo 1 – Frestas na Cortina de Ferro e incursões comerciais (1947-1953)  

 

Introdução 

 

“Hoje, um dos governos ao lado do qual participamos da guerra, 
esquecendo o sangue generoso vertido por homens do nosso Povo, 
injuria aqueles que concorreram, na medida das suas forças, dando a 
prova derradeira da devoção, para a vitória comum”.   

 

Em 24 de outubro de 1947, o presidente Dutra discursava da sacada do Palácio 

do Catete em uma manifestação de apoio a seu governo, após o rompimento das relações 

diplomáticas entre o Brasil e a União Soviética. O discurso, de forte tom nacionalista, 

lembrava a contribuição brasileira aos Aliados durante a Segunda Guerra Mundial e 

afirmava que “afrontas ao Brasil, às suas Forças Armadas, e às suas instituições 

democráticas” haviam sido cometidas. Para o marechal, e ex-ministro da Guerra de 

Vargas, os brasileiros não queriam a “consciência nacional dissolvida pela submissão”, 

sob o rótulo de “internacionalismo, aos interesses e aos instrumentos de uma potência 

estrangeira”. Finalizava asseverando que aquele era um movimento de “dignidade 

cívica”, que deveria assumir, “dentro da ordem”, um caráter de “vigilância sem pausa”60.  

Três dias antes, o Itamaraty havia distribuído a jornalistas uma cópia da nota que 

comunicava ao governo soviético a ruptura de relações diplomáticas entre os dois países. 

Nela, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) afirmava que a Gazeta Literária, de 

Moscou, havia publicado um artigo “extremamente ultrajante e até calunioso contra o 

chefe de Estado e às forças armadas do Brasil”. Prosseguia dizendo que a imprensa 

soviética era “rigorosamente dirigida” pelo governo, atribuindo a ele a responsabilidade 

no episódio61.  

O artigo havia sido publicado originalmente no dia 4 de outubro. O Itamaraty, 

em nota enviada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da URSS (MID), exigiu um 

                                                           
60 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Biblioteca da. 24-10 - “Discurso pronunciado da sacada do Palácio 
do Catete, quando da manifestação popular de solidariedade ao Presidente da República, por motivo do 
rompimento de relações diplomáticas com a URSS”. Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1947, p. 165-168. 
Acessado on-line em 1º de fevereiro de 2017 em http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-
presidentes/gaspar-dutra/discursos/1947/24-10-discurso-pronunciado-da-sacada-do-palacio-do-catete-
quando-da-manifestacao-popular-de-solidariedade-ao-presidente-da-republica-por-motivo-do-
rompimento-de-relacoes-diplomaticas-com-a-u.-r.-s.-s/view. Para o áudio do discurso, veja AN, SIAN 
Online, BR RJANRIO EH.0.DSO, DIS.225 “Reportagem sobre o rompimento das relações diplomáticas 
entre o Brasil e a União Soviética com os discursos do presidente da Federação Nacional dos Marítimos e 
do presidente Dutra”, Dossiê. Acessado on-line em 1º de fevereiro de 2017 em http://sian.an.gov.br.  
61 O Estado de S. Paulo, 22 de outubro de 1947, p. 1.  
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pedido de desculpas e a retirada imediata da publicação, argumentando que a imprensa 

soviética era controlada pelo Estado, logo, o artigo caracterizaria uma agressão oficial e 

deliberada ao Brasil. No dia 9 de outubro, o chanceler Raul Fernandes afirmou a um 

diplomata norte-americano que “o Brasil teria tudo a ganhar e nada a perder com o 

rompimento de relações”. Oswaldo Aranha, então recentemente eleito presidente da 

Assembleia Geral da ONU, admitiu que o caso havia sido conduzido com “o propósito 

deliberado de romper (relações) e não de obter explicações (dos soviéticos)”. Assim como 

Aranha, o embaixador britânico em Moscou acreditava não haver motivo para 

rompimento de relações, e que o artigo era um mero pretexto usado pelo governo 

brasileiro. O secretário de Estado dos EUA, George Marshall, chegou a perguntar a 

Aranha o que poderia ser feito para evitar a ruptura62. Essas tentativas não foram bem-

sucedidas e, como vimos, as relações entre os dois países seriam rompidas em 20 de 

outubro de 1947. Poucos dias depois, a manifestação em frente ao Palácio do Catete em 

solidariedade ao governo seria organizada.  

O evento, no entanto, quando encarado isoladamente, não ilustra a deterioração 

gradual que vinha ocorrendo nas relações entre Brasil e União Soviética desde o ano 

anterior, além do ceticismo, desconfiança e temor que setores influentes da sociedade 

brasileira nutriam quanto a uma aproximação com o gigante euroasiático. Mesmo assim, 

esses fatores são incapazes de explicar satisfatoriamente os motivos e o timing da ruptura 

das relações diplomáticas com a URSS.  

As duas principais hipóteses são: anticomunismo interno – principalmente da 

alta cúpula militar e do próprio presidente Dutra – e a conjuntura internacional 

caracterizada pela emergência da Guerra Fria. A primeira hipótese é a base da 

argumentação de Bueno (2008) e Vizentini (2004)63. Já Moura (2012) considera tanto o 

aspecto interno do anticomunismo como a conjuntura internacional – marcada pela 

emergência do antagonismo entre os blocos capitalista e socialista –, quando discute os 

motivos do rompimento entre Brasil e URSS64.  

As três obras, no entanto, são de síntese, e esses autores priorizam a perspectiva 

brasileira nas relações bilaterais. Hilton (1991) complementa-os afirmando que, no caso 

da URSS, não havia ‘interesses aparentes’ que demandavam a existência de uma missão 

                                                           
62 MOURA (2012, p. 236-37).  
63 CERVO; BUENO (2008, p. 272-273). VIZENTINI (2004, p. 23-24).  
64 MOURA (2012, p. 236-38). Esse é o caso também de Ricupero (2017, p. 368). Esse autor sintetiza seu 
argumento, ao afirmar que, para o governo brasileiro, havia a “tendência de enxergar a luta contra o 
comunismo interno e a resistência interna contra a União Soviética como um único e mesmo combate”. 
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diplomática. Vargas havia reestabelecido relações diplomáticas com a União Soviética 

em 1945 – com relutância do alto comando das Forças Armadas –, ao acreditar, 

primordialmente, que a ‘boa-vontade soviética’ melhoraria as chances de o Brasil exercer 

maior influência nos fóruns internacionais do pós-guerra. Como o mesmo autor lembra, 

o Brasil havia ganhado um mandato de dois anos no Conselho de Segurança da ONU, 

mas as ambições do País em ser tratado como uma potência mostrar-se-iam ‘prematuras’. 

A reaproximação não trouxe benefício econômico ou comercial – não somente pela 

suspeição política nos círculos brasileiros como lembra o historiador norte-americano – 

mas também porque a economia soviética ainda estava destruída pela guerra e tinha muito 

pouco a oferecer ao Brasil65.  

Neste estudo, assumiremos a hipótese do anticomunismo interno como a mais 

relevante para compreender a principal causa do rompimento de relações com a URSS 

em 1947. Isso porque houve importantes desenvolvimentos domésticos no Brasil – como, 

por exemplo, a cassação do registro do PCB em maio de 1947 –, antes que o processo de 

antagonismo entre os blocos se tornasse, de fato, mais acentuado. Além disso, alguns 

autores, ao discutirem as origens da Guerra Fria, reconhecem a existência de uma 

conjuntura internacional no imediato pós-guerra, na qual o antagonismo entre os blocos 

ainda não acontecia. Houve, portanto, uma janela temporal entre o fim da Segunda Guerra 

Mundial e o início da Guerra Fria66.  

Este primeiro subcapítulo buscará responder a algumas questões. Se o governo 

Dutra, ao longo desses dois anos, evitou contatos e não conseguiu superar seus próprios 

preconceitos ideológicos, será que o Kremlin, de seu lado, conseguiu enxergar um país 

soberano que buscava alguma autonomia dentro da zona de influência norte-americana? 

Ou também reatou projetando apenas algum ganho político imediato nas conversações 

multilaterais do pós-guerra? O episódio de mudança de voto da delegação brasileira na 

ONU, em outubro de 1947, a respeito do ingresso da Ucrânia no Conselho de Segurança, 

foi apenas uma questão menor – no auge da tensão das relações bilaterais – ou um 

indicador de uma divergência maior dentro do Itamaraty? 

Antes de encaminhar respostas adequadas a esses questionamentos, no entanto, 

é necessário explorar alguns pontos. Primeiramente, recordaremos o caminho percorrido 

desde 1942 para o reatamento entre Brasil e URSS em 1945. Em seguida, trataremos da 

situação doméstica brasileira no imediato pós-guerra e do impacto da legalização do PCB 

                                                           
65 HILTON (1991, p. 220-221). 
66 REYNOLDS (2007, p. 284-86). Veja também LEFFLER (1994, p. 36-74).  
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nas relações bilaterais, bem como de alguns contatos da chancelaria brasileira com a 

URSS até 1947, e analisaremos brevemente os motivos da ruptura. O objetivo desse 

primeiro item não é rediscutir exaustivamente os motivos do rompimento, mas sim 

introduzir os respectivos cenários domésticos e as perspectivas políticas para as relações 

bilaterais deixadas para ambos os governos após a ruptura em outubro de 1947.  

 

1.1 Rompimento, situação doméstica brasileira e Guerra Fria 

 

A normalização das relações entre os dois países não chegou a perdurar nem por 

dois anos e meio. O reestabelecimento havia ocorrido em 2 de abril de 1945, após visita 

do chanceler brasileiro Leão Velloso aos Estados Unidos, onde iniciou contatos com o 

embaixador soviético, Andrei Gromyko, em Washington – com intermediação do 

Departamento de Estado67. Desde a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o 

governo norte-americano tentou, por diversas vezes, reaproximar o país da União 

Soviética, mas não obteve sucesso.  

Em 1942, o presidente Vargas havia recusado uma oferta de reaproximação, 

afirmando não ser possível separar o governo da URSS da atividade comunista 

internacional – é preciso lembrar que a Internacional Comunista ainda estava em 

operação, e os ecos da Intentona de 1935 ressoavam nas mentes do alto escalão das Forças 

Armadas Brasileiras. No ano seguinte, na conhecida reunião entre Vargas e o presidente 

Roosevelt, em Natal, o norte-americano levantou novamente essa questão e constatou, 

em seguida, que o governo brasileiro não tomaria nenhuma atitude a respeito nos meses 

subsequentes. No início de 1944, o embaixador dos EUA no Brasil levantou novamente 

o tópico da reaproximação sem sucesso. Outras iniciativas foram levadas a cabo, ao longo 

do ano, todas sem êxito68.   

Em contrapartida, a extinção do Comintern em 194369 e o avanço soviético com 

a batalha de Stalingrado pareciam indicar que o reestabelecimento das relações ganharia 

impulso. O chanceler Oswaldo Aranha era favorável à iniciativa, mas ela encontrava 

                                                           
67 MOURA (2012, p. 231).  
68 Ibid., p. 230-31.  
69 A extinção da Internacional Comunista (Comintern) deve ser vista como um gesto para satisfazer Londres 
e Washington. Mais tarde, o núcleo dos departamentos internacionais do PCUS desempenharia ‘papel-
chave’ no desenvolvimento de políticas para o Terceiro Mundo. WESTAD (2013, p. 58).  
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resistência nas Forças Armadas, na Igreja Católica, em partes da burocracia estatal e em 

setores conservadores brasileiros70.  

Foi somente após a visita ao Brasil do secretário de Estado Edward Stettinius Jr., 

em fevereiro de 1945, que a decisão de retomar as relações entre Brasil e URSS seria 

encaminhada na prática. Vargas queria garantias quanto ao risco de ingerências soviéticas 

nos assuntos internos brasileiros. Stettinius assegurou ao presidente que ele teria o apoio 

do governo norte-americano nessa eventualidade e argumentou sobre a necessidade de 

reaproximar os dois países para os diálogos de paz vindouros entre os Aliados71. Com 

esse objetivo em mente, o reatamento seria inevitável. Ao mesmo tempo, o processo de 

constituição da ONU e o eterno sonho brasileiro em conquistar um assento permanente 

no Conselho de Segurança dessa entidade impulsionaram o Brasil em direção a uma 

aproximação72.  

No âmbito doméstico, desde setembro de 1944, Vargas já dava mostras de que 

o país iniciava uma trajetória rumo à democratização, ao anunciar a realização de eleições 

após o fim da Segunda Guerra Mundial. A censura à imprensa também seria abolida73. 

Com a normalização das relações diplomáticas e consulares entre Brasil e União 

Soviética, em abril de 1945, um comitê russo da Cruz Vermelha brasileira foi 

estabelecido, a União Cultural Brasil-URSS criada e o Partido Comunista Brasileiro 

(PCB) legalizado – medida que permitiu a soltura de vários líderes de oposição, incluindo 

Luís Carlos Prestes, além de centenas de militantes. Essa última medida colocava em 

alerta a Igreja Católica, grandes proprietários de terras, algumas associações de industriais 

e setores da burocracia estatal – especialmente as Forças Armadas. Além disso, a difusão 

de notícias positivas sobre o avanço do Exército Vermelho retomando enormes áreas até 

então sob controle da Alemanha Nazista na Europa e Ásia sofria reprovação e oposição 

aberta de setores conversadores e de parte da imprensa brasileira74.  

Por um curtíssimo período, no entanto, Brasil e URSS tiveram relações cordiais. 

Durante a Conferência de São Francisco, entre abril e junho de 1945, o ministro dos 

Negócios Estrangeiros da URSS, Vyacheslav Molotov, convidou dois representantes 

brasileiros para uma conversa privada. Nela, o soviético afirmou que, com o fim da 

guerra, as relações entre os dois países se desenvolveriam ‘consideravelmente’. Um dos 
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73 Ibid., p. 51.  
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brasileiros presentes, o ex-chanceler Pedro Leão Velloso, reportou ao Itamaraty que a 

comunicação direta com Moscou beneficiaria o comércio bilateral75.  

Hilton enfatiza, com razão, que parte influente da opinião pública brasileira 

permanecia cética quanto à promessa oficial do Kremlin de não interferência nos assuntos 

domésticos de outros países. A predominância da URSS e as políticas de ocupação 

capitaneadas pelo Exército Vermelho na Polônia, Tchecoslováquia e em outros países do 

Leste Europeu inquietavam observadores ocidentais em geral, e brasileiros em particular. 

De Washington, o adido naval brasileiro alertava que a maioria dos norte-americanos 

parecia esperar por outra guerra dentro de pouco tempo, devido ao expansionismo da 

URSS. Preocupações semelhantes vinham também de representantes brasileiros na 

Europa Ocidental. No Brasil, o proprietário da maior rede de jornais do país, Assis 

Chateaubriand, chegou a afirmar que ‘nada identifica[va] o Brasil com a Rússia76’.  

A situação doméstica brasileira mudava, e as preocupações anticomunistas 

cresciam. A legalização do PCB e a anistia dada a prisioneiros políticos do Estado Novo 

foram fatores importantes para a queda de Vargas em 28 de outubro de 1945 – pouco 

mais de um mês antes das já previstas eleições para presidente e para membros de uma 

nova Assembleia Constituinte. Ao longo de 1945, Vargas promoveu a formação de dois 

partidos políticos: o Partido Social Democrático (PSD), que teria – com o seu apoio – o 

ex-ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, como candidato presidencial, e o Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB). A oposição a Vargas, e a seu legado, aglutinou-se na União 

Democrática Nacional (UDN), que tinha o brigadeiro Eduardo Gomes – ferido nos 

combates durante a Intentona Comunista de 1935 – como seu candidato77. Esses três 

partidos seriam a base da representação política, com alcance nacional, até o golpe de 

1964.  

Enquanto ainda estava preso, Prestes manifestava-se aprovando o esforço de 

guerra do governo brasileiro contra o fascismo, e apoiando, naturalmente, o 

reestabelecimento de relações diplomáticas entre o Brasil e a União Soviética. Com a 

democratização em marcha desde abril de 1945, o líder do PCB juntou-se a setores do 

PTB que clamavam pelo estabelecimento de uma Assembleia Constituinte antes das 

eleições presidenciais. Essa demanda acarretava um adiamento do pleito e, 

consequentemente, a permanência de Vargas no poder até que a nova constituição 
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estivesse pronta – o então chamado “queremismo”. Esse movimento passou a preocupar 

seriamente Eduardo Gomes e a UDN, que o percebiam como uma ‘perigosa mobilização 

da classe operária’ e prova da avidez de Vargas pelo poder78. Como Munhoz afirma, havia 

um “duplo temor” em relação ao que poderia se suceder no país naquela conjuntura. O 

primeiro cenário era que Vargas, com apoio popular, estabelecesse uma ditadura 

“nacional-populista”, com apoio comunista – o que poderia inclusive facilitar algum tipo 

de penetração soviética no Brasil. Um segundo cenário temia um golpe militar seguido 

de uma aproximação com a Argentina, em antagonismo aos Estados Unidos79. 

Foi nesse contexto, portanto, que a UDN e as lideranças das Forças Armadas 

intensificaram suas tramas para retirá-lo do posto antes das eleições. Dutra, apesar de ter 

o apoio inicial do presidente, afastou-se progressivamente de sua figura durante a 

campanha. Ao deixar o posto de ministro da Guerra em agosto, mesmo tendo sendo sido 

favorável à legalização do PCB poucos meses antes, Dutra chegou a alertar Vargas, por 

algumas vezes, sobre a inquietação militar devido à emergência política dos comunistas80. 

O general Góis Monteiro assumiu o cargo de ministro da Guerra com a promessa 

de Vargas que as eleições ocorreriam na data planejada e que o governo evitaria 

estabelecer qualquer tipo de ligação com o Partido Comunista. Ao mesmo tempo, o 

general começou a trabalhar em um plano para defender o governo em caso de levante. 

Um relatório subsequente do Serviço Secreto do Exército advertia que os esforços de 

propaganda e a infiltração do PCB em diversos setores da sociedade brasileira iam nessa 

mesma linha de enorme inquietação – algo compartilhado por outros comandos regionais 

da Força. Do Sul, o general Henrique Lott escreveu a Góis Monteiro relatando sobre 

movimentações comunistas na região e demonstrando sua insatisfação com a campanha 

aberta de Prestes pelo país81.  

No dia 29 de outubro, Góis Monteiro – com a concordância de Dutra e Gomes – 

assumiu o controle da situação e depôs o presidente da República. Instalou-se em seu 

lugar o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Vargas, mesmo com a 

promessa de Prestes de mobilizar as forças populares na defesa de seu governo, optou por 
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79 BETHELL, Leslie; ROXBOROUGH, Ian. Latin America between the Second World War and the Cold 
War, 1944-1948. Cambridge: Cambridge University Press, 1992, p. 52-53 apud MUNHOZ (2009, p. 52). 
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voltar ao Rio Grande do Sul em silêncio. Em seguida, membros do PCB, incluindo 

Prestes, e líderes sindicais suspeitos foram detidos por oficiais do Exército82.  

Apesar desse recuo, no mês seguinte, o PCB obteve finalmente seu registro de 

partido político concedido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)83. O partido escolheu 

o engenheiro Iedo Fiúza, ex-prefeito de Petrópolis, um “ilustre desconhecido em âmbito 

nacional, mas próximo de Getulio Vargas e do PTB”, para ser seu candidato presidencial 

nas eleições do dia 2 de dezembro84. Dutra (PSD), em uma coligação com o PTB de 

Vargas, venceu Eduardo Gomes (UDN) por 55% a 35%85. O candidato do PCB teve bom 

desempenho, marcando aproximadamente 10% dos votos. O PSD obteve 54% das 

cadeiras da Assembleia Constituinte, seguido pela UDN com 26,6%, o PTB com 6,8% e 

o PCB com 4,7%86. Mais significativo, no entanto, foi o desempenho do Partido no DF – 

os comunistas elegeram quatro constituintes de um total de 19 – e a eleição de Luís Carlos 

Prestes como senador. Na Assembleia Constituinte, o PCB obteve 14 cadeiras, uma delas 

ocupada por Gregório Bezerra, figura emblemática da Intentona de 193587.  

Impulsionado por esse sucesso nas urnas, os comunistas buscariam ainda mais 

influência política. Ao longo de 1946, ocorreria um aumento do número de greves 

criticando o aumento do custo de vida no País. As mobilizações seriam realizadas por 

categorias bem organizadas: portuários, metalúrgicos têxteis, bancários e eletricitários88. 

Em maio, o ex-capitão do Exército e líder da Intentona no Rio de Janeiro, Agildo Barata, 

participou de uma dessas manifestações que degenerou em um tiroteio, quando uma 

multidão ignorou a ordem da polícia para dispersar, resultando em dois mortos e diversos 

feridos. No mesmo mês, o Movimento Unificador dos Trabalhadores (MUT) foi proscrito 

pelo governo Dutra89. Capitaneadas pelos comunistas, ocorreram passeatas, paralisações 

e agitações com ainda maior potencial destrutivo, como o incêndio intencional de bondes 

no Rio de Janeiro e novas greves em Santos e Recife90.  

Algumas dessas ações certamente contribuíram para difundir clichês que 

circulavam a respeito dos comunistas: autômatos subservientes à URSS e a Stalin, 

                                                           
82 Ibid. REIS (2014, p. 231-32).  
83 Por precaução, o PCB eliminou referências ao marxismo-leninismo e ao comunismo. Nos documentos 
oficiais apresentados à Justiça Eleitoral, o Partido dizia-se fiel à unidade, à democracia e ao progresso da 
pátria. Veja REIS (2014, p. 234).  
84 Ibid., p. 233.  
85 SKIDMORE (1979, p. 90).  
86 REIS (2014, p. 233). 
87 HILTON (1991, p. 206-07). REIS (2014, p. 234). 
88 MUNHOZ (2009, p. 54-57).  
89 HILTON (1991, p. 208).  
90 Ibid., p. 207-08.  
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inimigos da pátria, incompatíveis com a democracia e sustentados financeiramente por 

Moscou para subverter a ordem e perturbar91. O que esse anticomunismo militante não 

conseguia perceber, no entanto, era que a capacidade de atração exercida pela trajetória 

política de Prestes ia muito além da ideologia que ele defendia: ele era um dos únicos 

políticos que não havia participado da ditadura do Estado Novo, fora perseguido, preso e 

teve a esposa deportada e morta em um campo de concentração na Alemanha Nazista. 

Conforme Aarão Reis sublinha, é certo que boa parte dos trabalhadores brasileiros nem 

mesmo soubesse o que era comunismo, mas se interessava em integrar um partido que 

destacava a necessidade de enfrentar a desigualdade, a miséria, a injustiça e as 

arbitrariedades da polícia92.  

No entanto, mesmo defendendo, naquela conjuntura, um ideário moderado, os 

comunistas se viam cercados de diversas contradições, que iam desde a rígida estrutura 

interna do partido, o culto embevecido aos líderes (Prestes, localmente, e Stálin 

globalmente), até a fidelidade acrítica a um regime ditatorial na URSS – ao mesmo tempo 

em que participavam do jogo democrático no Brasil. Além disso, de acordo com Aarão 

Reis, a “arrogância no trato com esquerdas não comunistas” dificultava o estabelecimento 

de alianças programáticas. O vocabulário “militarizado”, a “preferência pelo segredo” e 

o hábito frequente de “atropelar os aliados” complicavam ainda mais a caracterização do 

partido como democrático93.  

Um episódio que se tornou memorável na difusão desses estereótipos comunistas 

ocorreu ainda no início de 1946. Em março, na Assembleia Constituinte, os comunistas 

foram indagados sobre qual seria sua posição no caso de uma guerra entre os Estados 

Unidos e a União Soviética, na qual o Brasil fosse chamado a participar ao lado dos EUA 

– o assunto havia surgido em uma discussão entre Prestes e uma assembleia de 

funcionários públicos no Rio de Janeiro. Prestes respondeu que, nesse caso, os comunistas 

lutariam como muitos haviam feito na Europa durante a Segunda Guerra Mundial: 

combateriam seus governos e a guerra de caráter imperialista, estando do lado dos 

interesses do povo e dos trabalhadores94.  

O deputado Juracy Magalhães (UDN-BA), ao retomar o assunto posteriormente, 

deu uma nova formulação à indagação: o que Prestes faria se o governo brasileiro – 
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legalmente constituído e com o aval do Parlamento – declarasse guerra à URSS: ficaria 

do lado do Brasil ou da União Soviética? Apesar de ser uma hipótese altamente 

improvável, a pergunta era simples e clara. Prestes, acuado, complicou-se na elaboração 

da resposta afirmando que, nessa hipótese, ele e o PCB lutariam com o povo e contra o 

governo brasileiro. Após essa declaração, diversos meios de comunicação, passaram a 

apresentá-lo como alguém que não era patriota, e que em caso de guerra ficaria ao lado 

da URSS contra o Brasil95. A afirmação ajudava, obviamente, os que desejavam 

caracterizar os comunistas como uma erva daninha importada.  

Não é de se estranhar, portanto, uma denúncia dirigida ao Tribunal Superior 

Eleitoral no mês seguinte, em que um ex-procurador do Tribunal de Segurança Nacional 

solicitava a cassação do registro do Partido Comunista. Pouco tempo depois, outra 

solicitação, com o mesmo objetivo, veio de um deputado do PTB, afirmando que o PCB 

tinha dois estatutos: um para “inglês ver”, apresentado à Justiça Eleitoral, e outro “para 

valer”, secreto. Além do parlamentar, um procurador da República insistia no mesmo 

aspecto: por ter dois estatutos, o Partido deveria ser cassado96.  

Entretanto, as dificuldades econômicas do governo Dutra, devido ao aumento da 

inflação e à carestia, eram o cenário ideal para o crescimento e aumento de capilaridade 

do PCB. A recente democratização no país viu a emergência de um movimento operário 

mais atuante nas principais cidades brasileiras. A resposta do governo Dutra a esse 

cenário foi a edição de um enorme número de decretos de acordo com sua conveniência. 

Entre fevereiro e setembro de 1946 – enquanto durou a Assembleia Constituinte – foram 

editados 1.457 decretos-leis. O de n. 9.070, publicado em março de 1946, anulava na 

prática a possibilidade de movimentos grevistas. Em maio, outro decreto-lei chancelava 

o cancelamento de partidos políticos que não respeitassem a democracia ou recebessem 

orientação do exterior97.  

Dada a composição conservadora da Assembleia Constituinte, não surpreende 

que os movimentos grevistas recebessem um tratamento mais duro após a promulgação 

da Constituição em setembro de 1946. Daí em diante, a relação do governo federal com 

os sindicatos obedeceria a duas orientações básicas: manutenção da estrutura corporativa 

dos sindicatos do Estado Novo, por meio de controle de legislação específica e cooptação 

de líderes; bem como repressão e intervenção na atividade sindical, por meio de 
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suspensão de eleições e proibição de federações independentes de alcance nacional. O 

governo Dutra justificava-se afirmando que os comunistas manipulavam as atividades e 

a organização dos sindicatos98.  

A avaliação de Hilton (1991), no entanto, de que a conjuntura doméstica 

‘influenciou fortemente’ as atitudes do governo Dutra em relação à URSS, deve ser 

relativizada – especialmente em 194699. Houve, como o mesmo autor exemplifica, 

dificuldades diplomáticas entre os dois países ao longo de 1946, mas havia também, como 

veremos nos parágrafos seguintes, algum espaço, durante esse período, para a construção 

de um relacionamento bilateral minimamente estável.   

Em julho, ocorria o estabelecimento da missão diplomática brasileira em 

Moscou, capitaneada por Mario Pimentel Brandão, ex-chanceler interino entre 1937-38. 

Incomodado pelo nível de segredo, vigilância e controle em seus contatos com o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros da URSS, Brandão apresentou suas credenciais ao 

chefe do Presidium do Conselho do Soviete Supremo em 6 de julho de 1946, em uma 

cerimônia rápida e sóbria100.  

Os representantes brasileiros estavam instalados provisoriamente no Hotel 

Nacional. Brandão, em correspondência ao Itamaraty, considerava a situação “vexatória” 

e julgava “imprescindível” vincular a instalação da embaixada da URSS no Rio de Janeiro 

à concessão de um local para a respectiva brasileira em Moscou. Dizia que preferia se 

confinar no quarto a participar dos “protestos frequentes e ruidosos” de colegas latino-

americanos – os quais se encontravam na mesma situação que ele. Apesar dessas 

dificuldades, é interessante notar que Brandão encarava o posto como “extremamente 

interessante e de grandes possibilidades”. Além disso, impressionado pela destruição 

causada pela Segunda Guerra Mundial, ponderava sobre a dimensão do conflito para o 

povo soviético: 

É necessário ter em conta o sacrifício inaudito que o povo russo fez para 
repelir os alemães, heroísmo maior do que permite a força humana [...] 
Nenhum coração bem formado pode permanecer indiferente, diante de 
tão sublime espírito de sacrifício e amor à Pátria. A política 
internacional dura e rebarbativa visa evitar a repetição de tais 
horrores101.  
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O embaixador ainda mencionava que a URSS não tinha “uma política definida” 

em relação à América do Sul, mas que a partir daquele momento iria ter. Segundo ele, as 

“noções reinantes” em Moscou baseavam-se na “crença” de que a América Latina vivia 

“com pavor do imperialismo norte-americano”. A fim de corrigir isso, seria necessário 

“orientar convenientemente os dirigentes de política externa” soviéticos. Para realizar 

essa tarefa, a delegação brasileira lideraria os países latino-americanos, induzindo os 

representantes da região em Moscou a “agir no sentido de poderem influenciar a própria 

tendência da política geral” da União Soviética102.   

Em meados de agosto de 1946, a URSS concluiria um entendimento comercial 

com o Uruguai e estabeleceria um escritório comercial em Montevidéu103. Ao mesmo 

tempo, e em bases semelhantes, Brandão sublinhava ao Itamaraty que conversações entre 

o país euroasiático e a Argentina avançavam visando à conclusão de um acordo para 

disciplinar o intercâmbio104.  

No mês seguinte, o embaixador brasileiro, acompanhado do secretário Carlos 

Buarque de Macedo, reuniu-se com o ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros da 

URSS, Vladimir Dekanozov. O soviético lamentou os ataques da imprensa brasileira à 

URSS – segundo Brandão com “muita altura e mesmo elegância” – e as dificuldades 

enfrentadas pelo embaixador da URSS no Brasil, Jacob Suritz, em relação a alguns 

funcionários do governo brasileiro. Em resposta, Brandão afirmou que a administração 

do Brasil não tinha controle sobre o que era publicado na imprensa. De acordo com 

Brandão, em telegrama ao Itamaraty, o ministro soviético afirmou-lhe, com “graça mas 

com firmeza”, que a imprensa soviética poderia “perder a paciência” (nas palavras do 

brasileiro), o que seria um começo ruim para as relações bilaterais105.  

Apesar de classificar a “atitude” do ministro soviético, ao se pronunciar, como 

“serena e amistosa“, Brandão ponderava ao Itamaraty que se a imprensa soviética se 

voltasse contra o governo brasileiro “seria melhor que a Representação [...] fosse 

retirada”. Isso porque, segundo o embaixador, a ausência da missão seria preferível a 

reduzir o seu próprio papel a apenas registrar notícias e comentários “contra nosso País e 
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55 

 

suas instituições, numa Embaixada que ainda não teria começado propriamente a 

funcionar”106.  

Sopesava, por outro lado, que, dada a “situação preponderante e a influência da 

URSS na política mundial”, o governo brasileiro não poderia, “isoladamente”, deixar de 

ter um representante em Moscou nem de prescindir de um soviético no Brasil. 

Considerava esse ponto uma “necessidade absoluta” que precisava ser “razoavelmente 

satisfeita”. Mesmo reconhecendo como “inegável” a interferência soviética em assuntos 

internos de outros países, Brandão acreditava ser “pouco provável” uma intervenção 

dessa natureza no Brasil – aspecto, segundo ele, subentendido em conversa anterior do 

chanceler João Neves da Fontoura com Suritz e, naquele momento, “repetido” por 

Dekanozov107.  

Concluía afirmando que parecia “fora de dúvida”, no entanto, que o PCB (ele 

não o menciona nominalmente no telegrama) estava em “relações de propaganda 

ideológica com alguma organização russa”. Lembrava, porém, que conforme mensagem 

anterior do Itamaraty a Moscou, o governo brasileiro fazia distinção “entre esse Partido e 

a URSS”. Sugeria a adoção de uma “linha de conduta”, de forma a conformar as ações 

do governo brasileiro a “propósitos verbalmente manifestados”, além de “indicações 

precisas” sobre o modo de pensar da administração brasileira a respeito do futuro das 

relações bilaterais, o que poderia ajudá-lo em conversas “iminentes” de forma 

conveniente108.  

Assim, ao contrário do que Hilton (1991) afirma, havia, nas mensagens de 

Brandão ao Itamaraty, um tom que ainda primava pela busca de um diálogo construtivo 

entre as chancelarias em setembro de 1946. Isso não impedia, no entanto, conforme o 

historiador norte-americano argumenta, que Brandão, em mensagens ao MRE, criticasse 

a manutenção de um enorme contingente do Exército Vermelho no Leste Europeu e 

algumas posições oficiais do Kremlin, taxando-o de ‘destrutivo’, ‘diabólico’ e 

‘desonesto’109.  

Ainda no final de 1946, um incidente envolvendo um diplomata brasileiro em 

Moscou geraria algum desgaste entre as chancelarias dos dois países. Devido à falta de 

                                                           
106 AHI, Moscou, Telegramas Recebidos, 1946-47. Moscou-MRE, Confidencial, “Críticas de jornais 
brasileiros à URSS. Relações russo-brasileiras”. Moscou, 20 de setembro de 1946, p. 1.  
107 Ibid., p. 1-2.  
108 Ibid., p. 1-2. O chanceler Fontoura, que estava na capital francesa para a Conferência de Paz de Paris, 
também recebeu esse telegrama.  
109 HILTON (1991, p. 203). 
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acomodações adequadas em Moscou, Brandão e sua pequena equipe foram instalados em 

um hotel, porém as refeições dos brasileiros deveriam ser feitas em um restaurante 

vizinho, considerado ‘repugnante’ pelo embaixador. Na noite do dia 8 de dezembro, um 

dos subordinados de Brandão, João Batista Soares Pina, teve uma discussão com o maître 

do hotel que degenerou em um confronto físico, envolvendo não só o gerente do 

estabelecimento, bem como policiais que contiveram e imobilizaram o diplomata 

brasileiro. Quando esse foi solto, reagiu ao ocorrido atirando furiosamente os mais 

diversos objetos que encontrava em sua frente na direção dos funcionários do hotel. Após 

o ocorrido, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da URSS enviou uma nota a Brandão 

exigindo a retirada de Pina, o pagamento de US$1 mil de indenização pelos danos 

materiais causados e a necessidade, daquele momento em diante, que os brasileiros 

pagassem por suas acomodações de maneira prévia. Em mensagem ao Itamaraty, Brandão 

resumia sua indignação: ‘nós nunca deveríamos ter acreditado uma missão neste país, 

sem a garantia e promessa formal, por parte deste governo, que não nos trataria como os 

turcos e chineses eram tratados no século XV’110.  

Apesar de Moura minimizar a repercussão do episódio, considerando-o apenas 

uma “arma propagandística” usada para desgastar eleitoralmente o PCB, não se devem 

menosprezar suas consequências polarizadoras em uma conjuntura doméstica já 

sobrecarregada de anticomunismo111. A reação de parte da opinião pública, de alguns 

congressistas e do chanceler Raul Fernandes indicava a demolição de um nível de 

confiança mínimo para a manutenção de um diálogo civilizado entre as chancelarias. 

No Congresso Nacional, as reações também seriam intensas. No dia 20 de 

dezembro, o deputado Arruda Câmara afirmou que o embaixador da União Soviética 

deveria ser expulso do Brasil, e as relações entre os dois países interrompidas112. No 

Senado, um integrante da Câmara Alta solicitou, da mesma forma, que o embaixador 

soviético fosse expulso já no início do ano seguinte113.  

O Itamaraty respondeu energicamente. Em janeiro de 1947, o chanceler 

Fernandes soltou uma nota à imprensa rejeitando a versão de Moscou sobre o incidente, 

negou ‘categoricamente’ a demanda por indenização e culpou o tratamento soviético dado 

aos representantes estrangeiros pelo ocorrido. A divergência ainda prosseguiria com os 

                                                           
110 Ibid., p. 202-203.  
111 MOURA (2012, p. 236).  
112 CLISSOLD (Ed.) (1970, p. 184).  
113 HILTON (1991, p. 204). 
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órgãos de imprensa soviéticos canalizando as opiniões oficiais do Kremlin que 

denunciavam informações caluniosas feitas pela imprensa ‘reacionária’ e por ‘fascistas’ 

no Brasil. De Moscou, Brandão, em suas comunicações subsequentes ao Rio, enfatizava 

as características totalitárias do regime stalinista e afirmava que a lei na URSS era usada 

‘exclusivamente’ para ‘intimidar, punir e inspirar terror pela [sua] desobediência’114.  

A combinação de alguma presença da URSS no país, aliada ao bom desempenho 

eleitoral do PCB, carestia e memórias sobre o levante de 1935, provocava enorme 

inquietação sobre quais medidas Dutra e seus aliados deveriam tomar em relação aos 

comunistas brasileiros. Na Assembleia Constituinte, foi aprovada uma emenda, com 

apoio da oposição, que impedia o registro ou funcionamento de qualquer “partido ou 

associação cujo programa ou atividade” estivesse em “oposição ao regime democrático”. 

Conforme já visto, entre junho e agosto de 1946, cresciam rumores que o PCB seria 

banido, e no final do mesmo mês milhares de militantes foram presos ao mesmo tempo 

em que uma tentativa de fechar o partido foi iniciada no Legislativo, mas rapidamente 

abandonada após forte reprovação de parte da Assembleia Constituinte115.  

O PCB crescia não só eleitoralmente, mas também em sua base: entre o final de 

1946 e meados de 1947, estima-se que o número de membros estava entre 130 mil e 200 

mil116. Além disso, o partido controlava duas editoras e oito diários. Nas eleições de 

janeiro de 1947, o PCB continuava a se expandir: obteve 46 assentos em Assembleias 

Legislativas de 15 Estados, mais dois assentos no Congresso Nacional, e conseguiu eleger 

a maior bancada na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Três meses 

                                                           
114 HILTON (1991, p. 204). 
115 MOURA (2012, p. 234-35). Pouco tempo depois, o Exército pressionou o presidente Dutra a apresentar 
um projeto de lei que visava à expulsão de oficiais das Forças Armadas que pertencessem a “partidos 
opostos ao regime democrático”. Sobre o mesmo assunto, veja também HILTON (1991, p. 209). De acordo 
com Hilton, em junho de 1946, em uma conversa entre o ministro da Marinha e o embaixador dos EUA no 
Brasil, o ministro teria insinuado que o presidente Dutra ponderava sobre a possibilidade de colocar o PCB 
na ilegalidade novamente. Em algumas conversações subsequentes entre o próprio presidente e o 
embaixador, entre junho e agosto, Dutra falou sobre seus temores com as atividades comunistas no país e 
que estaria disposto a tomar medidas drásticas em relação a isso – mesmo que isso levasse a uma ruptura 
com Moscou. O chanceler Fontoura tinha ciência da radicalização em curso. No início do ano seguinte, o 
presidente era pressionado pelo chefe da Casa Militar e secretário-geral do CSN, general Alcio Souto, e 
pelo chefe de Polícia do DF a tomar medidas mais duras em relação aos comunistas, p. 211.  
116 MOURA (2012, p. 235). HILTON (1991, p. 208). REIS (2014, p. 241). MUNHOZ (2009, p. 60). 
BETHELL, Leslie and ROXBOROUGH, Ian. Latin America between the Second World War and the Cold 
War, 1944-1948. Cambridge: Cambridge University Press, 1992 apud MUNHOZ (2009, p. 61). Moura fala 
em 130 mil, Hilton em 180 mil, Aarão Reis em 200 mil, Bethell em 180 mil e Munhoz em 150 mil (citando 
uma entrevista concedida por Prestes no início da década de 1980). Os números indicam apenas uma ordem 
de grandeza e são reconhecidamente imprecisos.  
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depois, nas eleições municipais, o partido elegeu as maiores bancadas nas cidades de 

Santos, Rio Grande e Recife, além de dezenas de vereadores117. 

Ironicamente, esse bom resultado seria utilizado para justificar a repressão 

governamental. Ainda em janeiro, o ministro da Justiça solicitou aos interventores 

federais que enviassem ‘urgentemente’ relatórios sobre atividades comunistas em seus 

respectivos Estados. De acordo com Hilton, esses documentos, em sua maioria, 

descartavam a ideia de que haveria uma ameaça comunista digna de crédito. No entanto, 

alguns relatórios sobre o aumento do número de sindicatos controlados pelo PCB em 

Pernambuco e em Santos, além do aumento do número de funcionários públicos 

comunistas no DF, Minas Gerais, e uma proliferação de organizações comunistas na 

Bahia, alarmaram o governo federal. No mês seguinte, a administração Dutra enviaria ao 

Tribunal Superior Eleitoral uma petição para cassar o registro do PCB, buscando torná-

lo ilegal. Em abril, enquanto o Tribunal ainda debatia a questão, Dutra baniu a seção 

jovem do Partido118.  

Finalmente, em maio de 1947, o TSE aprovou a petição pela ilegalidade do PCB, 

considerando-o um partido estrangeiro e, como tal, não poderia ser registrado no Brasil. 

Segundo Aarão Reis, o “único argumento jurídico” utilizado no veredito foi o fato de a 

Constituição brasileira proibir o funcionamento de partidos que se opusessem ao regime 

democrático, baseado na pluralidade partidária e na garantia dos direitos fundamentais. 

O movimento comunista internacional, portanto, e o PCB, em particular, não seriam 

compatíveis com a Carta de 1946119. Os políticos da agremiação que haviam sido eleitos 

teriam seus mandatos cassados120. No mesmo dia, o presidente Dutra decretou a 

dissolução da Confederação dos Trabalhadores do Brasil (CTB) – ligada ao partido. As 

próximas medidas seriam a aprovação de uma lei de segurança interna e externa do 

Estado, cujo alvo eram as atividades comunistas ilegais, mas que na prática restringia as 

liberdades de imprensa, expressão e reunião121. Com o aumento da repressão, o PCB 

passou a intensificar sua oposição ao presidente da República. Em discurso no Senado, 

Prestes exigiu a renúncia de Dutra. No mesmo dia, o deputado Afonso de Carvalho 

                                                           
117 HILTON (1991, p. 208). REIS (2014, p. 240-41).  
118 HILTON (1991, p. 212).  
119 REIS (2014, p. 241). 
120 MOURA (2012, p. 235).  
121 MOURA (2012, p. 235). HILTON (1991, p. 212-13). REIS (2014, p. 243-44). Jornais anticomunistas 
como Correio da Manhã e O Estado de S. Paulo se manifestaram contrários ao banimento do PCB. Até um 
anticomunista ferrenho como Carlos Lacerda se mostrou em oposição. Veja MUNHOZ (2009, p. 60-61).  
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apresentou um projeto cujo objetivo era cassar os mandatos dos parlamentares 

comunistas122.   

No tocante ao relacionamento soviético-brasileiro, a convivência do governo 

Dutra com o embaixador da URSS ao Rio de Janeiro já apresentava dificuldades desde o 

ano anterior. Em maio de 1946, Prestes estava no porto para receber Jacob Suritz assim 

que ele desceu do navio. Na ocasião, segundo recordações do chanceler Fontoura, “houve 

de tudo: vivório, foguetes, discurseira sectária” – acontecimentos que certamente 

causaram “grande desagrado” à alta cúpula militar brasileira123. Pouco tempo depois, o 

presidente reclamou sobre o incidente diretamente ao chanceler, criticando o ocorrido124.  

O chanceler Raul Fernandes, bem como seu antecessor no governo Dutra, João 

Neves da Fontoura, tinham posições céticas quanto à utilidade de um relacionamento 

diplomático com a União Soviética. Dessa forma, como afirma Hilton, desde o reinício 

do relacionamento entre os dois países havia uma tendência, por parte do governo 

brasileiro, de ‘minimizar contatos’ com os soviéticos no Brasil. Em meados de 1946, por 

exemplo, Suritz protestou a Fontoura sobre comentários antissoviéticos feitos no 

programa radiofônico diário Hora do Brasil (atualmente A Voz do Brasil). Após 

mencionar isso ao presidente, Fontoura obteve como resposta que ele não deveria dar 

nenhum tipo de explicação ao diplomata soviético. Na mesma conversa, Dutra afirmou 

que dava pouca importância à permanência do embaixador no país125.  

Ocorreram, no entanto, iniciativas incipientes no sentido de alavancar o 

intercâmbio comercial e turístico. Diversas empresas brasileiras contataram o embaixador 

Brandão em Moscou a respeito das possibilidades de comércio bilateral. O representante 

brasileiro alertava o Itamaraty, no entanto, que um escritório comercial da URSS no Rio 

de Janeiro poderia se tornar um ‘centro de proselitismo e difusão do credo vermelho’126. 

Em relação ao fluxo de viajantes, em novembro de 1946, o Ministério dos 

Negócios Estrangeiros da URSS (MID) propôs iniciar conversações acerca de 

desenvolver uma “corrente turística” entre os dois países127. Apesar de Hilton (1991) 

argumentar que o fluxo inexpressivo de turistas, conjugado à desconfiança a respeito de 

espionagem e operações clandestinas soviéticas, daria o tom da negativa brasileira, a 

                                                           
122 MUNHOZ (2009, p. 62).  
123 FONTOURA (1961, p. 95).  
124 HILTON (1991, p. 214). 
125 HILTON (1991, p. 215). FONTOURA (1961, p. 96-97).  
126 HILTON (1991, p. 215).  
127 AHI, Moscou, Telegramas Recebidos, 1946-47. Moscou-MRE, “Estabelecimento de uma corrente 
turística entre o Brasil e a União Soviética”. Moscou, 25 de novembro de 1946.  
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resposta da chancelaria brasileira enviada a Moscou indicava uma negação mais branda 

e evasiva128.  

Em relação ao intercâmbio comercial, em reunião com o embaixador Suritz e 

um conselheiro comercial soviético, Fontoura chegou a solicitar uma lista de produtos 

que poderiam ser comercializados entre os dois países. Ao recordar o encontro em artigo 

publicado em 1961, Fontoura ainda demonstrava certa impaciência e falta de confiança 

com as propostas soviéticas: “A canção é sempre a mesma. Falamos sobre a possibilidade 

de nos venderem material para a prospecção de petróleo”129. 

Hilton sublinha com razão que o governo soviético foi perseverante mesmo com 

as hostilidades vindas da administração Dutra. Um bom exemplo seria como a imprensa 

soviética – apesar de todas as dificuldades aqui já mencionadas – comportou-se ao criticar 

os ruídos nas relações com o Brasil de forma moderada. Isso durou, entretanto, até que o 

PCB fosse colocado na ilegalidade em maio de 1947130.  

Esse fato provocou uma reação contundente dos principais veículos de imprensa 

soviéticos131. O chanceler Raul Fernandes, em mensagem a Brandão, protestava sobre as 

notícias ‘claramente tendenciosas, quando não falsas’ vindas da imprensa da URSS – 

especialmente uma notícia de que a proscrição do PCB havia gerado uma ampla oposição 

no Brasil. Na verdade, os efeitos foram praticamente nulos132. Para o chanceler, ‘o futuro’ 

das relações com a URSS dependia da atitude do governo soviético em relação ao PCB. 

Enquanto o governo soviético utilizasse o partido como um ‘instrumento de propaganda 

para uma ideologia e política contrária aos interesses do Brasil, e sua forma de governo’, 

seria ‘evidente’ que as relações do Brasil com a URSS não poderiam ser normais133.  

Mais do que o Itamaraty, a cúpula militar do gabinete Dutra tinha profundos 

temores e inquietações com a manutenção de relações. A começar pelo próprio 

presidente, um anticomunista ferrenho, católico e que havia participado pessoalmente da 

                                                           
128 HILTON (1991, p. 215-16). A resposta do governo brasileiro afirmava que a organização do turismo no 
país estava a cargo de empresas particulares e que, por isso, o governo federal não interviria no assunto. 
Mencionava que havia uma “crise de transporte” doméstica que tornava “inexequível qualquer iniciativa” 
para organizar o turismo. Além disso, sugeria “cautela” a Brandão para “não encorajar [...] a vinda de 
turistas”, sublinhando as “dificuldades de alojamento nas grandes cidades, dada a escassez de hotéis”. Veja 
AHI, Moscou, Telegramas (Minutas), 1946-47. MRE-Moscou, “Estabelecimento de uma corrente turística 
entre o Brasil e a União Soviética”. Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1946. 
129 FONTOURA (1961, p. 97). 
130 HILTON (1991, p. 216). 
131 Ibid.  
132 REIS (2014, p. 247). Segundo esse autor, as manifestações contra a cassação do registro legal do partido 
foram “ralas” e seus efeitos “quase nulos”.  
133 HILTON (1991, p. 216). 



 

 

61 

 

repressão à Intentona de 1935. Seu ministro da Guerra, o general Canrobert Pereira da 

Costa, falava aberta e oficialmente que a URSS era uma “nação imperialista” que visava 

a “destruir nossa nacionalidade”. Para o general Góis Monteiro, ex-ministro da Guerra, 

ex-chefe do Estado-Maior do Exército e então ministro do STM, era preciso discutir uma 

política anticomunista articulada para a América Latina. Considerava, também, muito 

oportuno – assim como o governo Dutra – sediar a Conferência Interamericana no Rio de 

Janeiro, em agosto de 1947, com essa meta134.  

É interessante notar que, nessa oportunidade, Góis Monteiro temia o avanço 

comunista no continente mais do que o governo norte-americano. Em reunião na qual 

estavam presentes o secretário de Estado, George Marshall, o embaixador dos EUA no 

Brasil e o major Vernon Walters, Góis Monteiro afirmou aos norte-americanos que para 

ele não havia distinção entre agressão extra ou intracontinental, já que uma ‘agressão 

extra-continental poderia começar por meio de uma agressão interna’ – linha de ação 

oposta à mencionada por Brandão em mensagem ao Itamaraty em setembro de 1946. O 

general lembrou a seus interlocutores que o PCB havia sido tornado ilegal em maio e que 

medidas para que os parlamentares comunistas perdessem seus assentos logo seriam 

tomadas. Ponderou que era um pouco perigoso trazer o tópico da ameaça comunista para 

as conversações da conferência, pois o assunto provavelmente encontraria oposição dos 

representantes do México, Uruguai, Equador e Chile para uma ação anticomunista 

organizada135.   

Rocha e Chafottec (2015) argumentam que a criação do bloco regional por meio 

da assinatura do Tratado Interamericano de Assistência Reciproca (Tiar) – apesar dos 

temores relacionados à radicalização das esquerdas no continente – não estava 

intimamente ligada a racionalidades derivadas da Guerra Fria – a qual era, naquele 

momento, ainda nascente. A decisão, segundo os mesmos autores, de os Estados latino-

americanos participarem desse entendimento derivava de um desejo deles de evitar o 

                                                           
134 MOURA (2012, p. 235-36) e HILTON (1991, p. 216). Hilton afirma que, em julho de 1947, um navio 
de bandeira soviética realizou uma entrega clandestina de armas e munição em algum ponto da costa sul 
do Brasil. Segundo ele, o general Canrobert ordenou o despacho de um contingente de tropas e um avião 
ao local, mas ‘nenhuma evidência concreta foi descoberta’. 
135 Foreign Relations of the United States, FRUS, 1947, Volume VIII, p. 54-55. Memorandum of 
Conversation, by the Chairman of the United States Delegation (Marshall), Petrópolis, 22 de agosto de 
1947. Veja https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1947v08/d50. Acessado em 28 de janeiro de 
2019.  
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isolamento internacional e contornar possíveis custos econômicos e militares que 

poderiam surgir136.  

Um novo foco de tensão entre Brasil e URSS emergiria, no entanto, em Nova 

York no mês seguinte. Representantes dos dois países na ONU embarcaram em uma 

escalada de insultos e desentendimentos ásperos. No final de setembro de 1947, Oswaldo 

Aranha, recém-eleito presidente da Assembleia Geral, enviou uma mensagem ao 

chanceler Fernandes dizendo que ‘não era possível imaginar uma atmosfera mais pesada’ 

entre os dois países, e que ‘somente uma guerra poderia ser pior’. A delegação soviética 

estava irritada com os brasileiros, devido a um impasse na votação para novos membros 

do Conselho de Segurança, que poderia comprometer a candidatura da República 

Socialista Soviética da Ucrânia. Durante esse desentendimento, Aranha chegou a ser 

chamado pelos soviéticos de ‘lacaio do Departamento do Estado’ (HILTON, 1991, p. 

217). O presidente da Assembleia Geral, no entanto, apoiava a candidatura da Ucrânia, 

de acordo com o princípio da representatividade regional, apesar de os EUA preferirem a 

Índia para o mesmo posto.  

No dia 3 de outubro, entretanto, o chanceler Fernandes – possivelmente irritado 

com a situação e pressionado domesticamente a manter uma posição antagônica à da 

União Soviética – enviou mensagem a Aranha instruindo-o a mudar o voto do Brasil. 

Segundo Fernandes, em circunstâncias normais, o Brasil defenderia o princípio de 

representatividade regional, mas para ele os soviéticos haviam ‘subvertido’ a Carta da 

ONU, criando um verdadeiro estado de guerra diplomática em Nova York. Além disso, 

no dia 9, Fernandes instruiu as missões diplomáticas brasileiras na América Latina a se 

alinharem com as posições dos delegados ‘anglo-saxões’ em questões nas quais havia 

desentendimento com o ‘grupo eslavo’137. No dia seguinte, Dutra telegrafou a Aranha 

afirmando ser “imperativo” não votar no “candidato soviético”138.  

                                                           
136 MORELI ROCHA; CHAFFOTEC (2015, p. 4). De acordo com esses autores, o secretário Marshall 
descartou minutas de resoluções para a conferência – as quais ele considerava anticomunistas –, de forma 
a não aumentar ainda mais a desconfiança entre as duas superpotências.  
137 HILTON (1991, p. 217). Aranha respondeu a Fernandes afirmando que o caso da votação não tinha 
“importância” e que não havia “qualquer discrepância na ação conjunta” das delegações do Brasil e dos 
Estados Unidos na ONU, além de criticar a sondagem feita pelo Itamaraty com os latino-americanos. Veja 
HILTON (1994, p. 449).  
138 HILTON (1994, p. 449-50 e p. 453). No dia 11, Aranha convocou uma reunião com os líderes de todas 
as delegações latino-americanas para dialogar sobre a possibilidade de mudança de voto para a Índia ou 
Tchecoslováquia (que contava com o apoio dos EUA naquele momento). A reação dos representantes foi 
de desagrado e recusa absoluta a ambas as hipóteses. Tornando a situação ainda mais absurda, no dia 15 a 
delegação norte-americana solicitou a Aranha que ele ajudasse a colocar um soviético em uma comissão 
que faria recomendações sobre a Palestina. Dois dias depois, em reunião com Dulles e Marshall, os norte-
americanos disseram a Aranha que os EUA deveriam parar de tentar bloquear a eleição da Ucrânia e que 
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No dia 4 de outubro ocorreu a publicação do já referido artigo na Gazeta 

Literária de Moscou, que serviria de alegação, por parte do governo brasileiro, para o 

rompimento de relações com a URSS. O retrato que o texto fazia do presidente e das 

Forças Armadas Brasileiras era sardônico. As aptidões militares de Dutra eram 

seriamente questionadas, o general era identificado como alguém estreitamente ligado 

aos latifundiários do setor cafeeiro e sem experiência alguma no teatro de operações dos 

campos de batalha militares. Além disso, resgatava as simpatias de Dutra pelo Eixo 

durante a Segunda Guerra Mundial, acusando-o de ter uma ‘paixão mórbida pela 

Alemanha Fascista’. Apelidado ironicamente de ‘general café’, Dutra era duramente 

criticado também pela decretação do ato que bania a manifestação de ‘ideias extremistas’ 

e pelo banimento do PCB139.  

No mesmo dia, o embaixador Brandão alertou o Itamaraty sobre a ‘agressão vil’ 

dirigida ao presidente da República. Ele considerava que a emissão de uma nota de 

protesto – naquele momento – não levaria a lugar algum e provocaria apenas mais ataques 

da imprensa soviética. Em correspondência ao Rio de Janeiro ainda no dia 4, ele se 

indagava se estaria ‘condenado’ a continuar sendo insultado em um ‘posto [diplomático] 

ingrato’, enquanto o Brasil não tinha interesses significativos na URSS e havia vivido por 

aproximadamente 30 anos sem relações diplomáticas com Moscou, não tendo com isso 

‘absolutamente nenhum inconveniente’140.  

Fernandes instruiu Brandão a entregar uma nota ao governo soviético acusando-

o como responsável pelo ataque ao presidente Dutra e exigindo uma garantia em relação 

a futuras críticas públicas por parte de Moscou. Em conversa com um representante norte-

americano, Fernandes disse que se o Kremlin hesitasse na resposta, o Brasil romperia 

relações. A informação chegava a Washington: ‘Ele [Fernandes] acrescentou que eventos 

já tinham demonstrado que uma colaboração brasileira com a Rússia era impossível’. 

Segundo o chanceler, o regime stalinista havia enviado ao Brasil diversos agentes para 

fomentar todo tipo de perturbação, logo o governo brasileiro tinha ‘tudo a ganhar e nada 

a perder’ ao romper laços diplomáticos141.  

                                                           

aquele não era “um assunto importante”. O brasileiro foi taxado de “lacaio do Departamento de Estado” 
pela imprensa soviética ao mesmo tempo em que alguns jornais cariocas afirmavam que ele havia tomado 
uma atitude pró-soviética e abandonado a “linha tradicional” da diplomacia brasileira ao votar com a URSS. 
Por fim, no início de novembro, a delegação norte-americana resolveu apoiar a eleição da Ucrânia realizada 
finalmente em 13 de novembro. Veja também MOURA (2012, p. 190-91).  
139 CLISSOLD (Ed.) (1970, p. 185-86).   
140 HILTON (1991, p. 218).  
141 Ibid.  
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Quanto ao envio de uma nota ao governo soviético, elaborada por Brandão, o 

Itamaraty mudaria de posição. No dia 10 de outubro, em nota endereçada diretamente ao 

ministro Molotov, o embaixador brasileiro em Moscou protestava contra a ‘violenta 

agressão’ cometida pela Gazeta Literária. Asseverou ainda que a imprensa soviética era 

‘estritamente e severamente’ controlada pelo governo, e que tal agressão só poderia ter 

sido publicada com sua anuência, e por essa razão o governo brasileiro demandava uma 

explicação. Em resposta, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da URSS simplesmente 

devolveu a nota, alegando que ela havia sido redigida em termos ofensivos. Pouco tempo 

depois, em carta enviada ao secretário-geral Acioly, Brandão retomava críticas já feitas a 

respeito dos funcionários do MID, sua ‘suscetibilidade neurótica’ e medo patológico’, 

que tornavam impossível uma conversa mesmo que sobre o ‘assunto mais 

insignificante’142.  

O presidente Dutra convocaria uma reunião do Conselho de Segurança Nacional 

no dia 15 para assegurar apoio irrestrito à ruptura com Moscou. Após esse encontro, 

Fernandes esteve com líderes parlamentares no Congresso Nacional, argumentando que 

nenhum tipo de vantagem política ou comercial fora obtida pelo Brasil ao reatar relações 

com a URSS. Solicitou a assistência do Departamento de Estado para proteger os 

interesses do Brasil na União Soviética a partir daquele momento e indagou do governo 

norte-americano sua opinião sobre o assunto. A resposta foi diplomática e protocolar: em 

relação ao rompimento cabia somente ao Brasil decidir. Dessa forma, Brandão finalizaria 

o processo de rompimento em Moscou ao entregar outra nota ao MID, comunicando a 

extinção dos laços diplomáticos, no dia 20 de outubro de 1947143.  

A particularidade do reatamento feito em 1945 é ele ter sido realizado por razões 

puramente políticas, mas sem que a iniciativa partisse diretamente de uma das partes 

envolvidas – vimos como o governo norte-americano mediou a aproximação e 

incentivou-a até torná-la inevitável pela própria conjuntura internacional. A distância 

geográfica e a ausência de relações econômicas significativas certamente eram fatores 

que apartavam Brasil e URSS (cabe notar que a chancelaria brasileira se refere ao país 

como Rússia, e não União Soviética). No entanto, é razoável indagar se a expectativa de 

incremento comercial bilateral per se – sem um convívio diplomático minimamente 

civilizado – conseguiria manter os laços entre os dois países por mais tempo. O desafio 

do reatamento no pós-guerra comportava também uma questão complexa de ser 

                                                           
142 Ibid., p. 219.  
143 Ibid. 
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equacionada: como tornar possível uma convergência mínima em bases estritamente 

políticas – no âmbito bilateral e multilateral – em um cenário internacional marcado pelo 

aumento do antagonismo entre EUA e URSS ao longo de 1947? 

A incapacidade de se dar uma dimensão econômica ao relacionamento – 

sobretudo devido à situação econômica soviética no pós-guerra – também o tornou mais 

suscetível a sensibilidades ideológicas enraizadas no Brasil. Uma análise das cifras do 

intercâmbio comercial bilateral deixará esse ponto mais claro. As exportações do Brasil 

ao bloco soviético e à URSS, como porcentagem do total de 1945 a 1953, são mostradas 

no gráfico abaixo. 

 

 

 

Nota-se importante crescimento das vendas brasileiras ao bloco soviético entre 

1945 e 1947: a cifra chega a 2,87% do total em 1947. Apesar de um aumento das 

exportações para a URSS, entre 1945 e 1946 – mesmo partindo de um nível quase 

inexistente de trocas –, o valor verificado no ano seguinte volta a ser insignificante. Após 

o rompimento de relações diplomáticas, o Brasil interromperia suas exportações para a 

URSS e veria suas vendas ao bloco soviético (Polônia e Tchecoslováquia, basicamente) 

sofrerem forte declínio nos anos subsequentes144. O quadro das importações vindas do 

bloco soviético e da URSS no mesmo período será analisado de acordo com os dados do 

Gráfico 2 a seguir.  

 

                                                           
144 As relações do Brasil com Polônia e Tchecoslováquia entre 1947 e 1953 serão brevemente analisadas 
no próximo item.  
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O dado mais importante no Gráfico 2 é a ausência da União Soviética. Não houve 

importações brasileiras da URSS em todo o período de 1945 a 1953. Percebe-se uma 

trajetória ascendente – assim como no Gráfico 1 –, mas que perdura até 1949 (afetada, 

principalmente, por um aumento das trocas com a Polônia145). Mesmo assim, da mesma 

maneira que nas exportações, trata-se de um crescimento que partiu de um nível 

inexistente de compras em 1945 para 1,43% em 1949. Há, também, igualmente, forte 

queda das importações no início dos anos 1950 e o início de uma retomada, ainda que não 

vigorosa, a partir de 1953.  

Do ponto de vista político, deve-se notar a postura de Oswaldo Aranha logo após 

o rompimento. Hilton sublinha que ele “defendeu a atitude do governo, mas publicamente 

se distanciou da decisão”. Ou em suas próprias palavras a um repórter: “Não fui parte 

nessa deliberação e nem sequer fui consultado e nem nossa Delegação”. Era claro que ele 

discordava da posição e se preocupava com as consequências para a posição internacional 

do Brasil. “Falta-nos a consciência do futuro”, lastimava em uma carta. “O presente, com 

suas exigências, misérias e contingentes seduz e até anula a nossa visão”. Para ele, era 

sem precedentes o prestígio adquirido pelo Brasil por ter sido o único país latino-

americano a integrar os Exércitos aliados na Segunda Guerra Mundial, ter participado no 

primeiro Conselho de Segurança da ONU e ter conquistado a presidência da Assembleia 

Geral. Aranha considerava como “certa, em qualquer reforma da Carta”, a entrada do 

Brasil para o “Conselho dos Grandes”. Essa projeção internacional estava comprometida 

                                                           
145 Isso será discutido detalhadamente no próximo item.  
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por “uma insensatez”. Ao cortar relações com a URSS, a influência do Brasil não seria 

mais a mesma146.  

Ao interromper relações com a URSS em 1947, restou ao governo brasileiro 

acompanhar os desenvolvimentos do outro lado da Cortina de Ferro, por meio das missões 

diplomáticas em Varsóvia e Praga147 – Belgrado romperia com Moscou no ano seguinte. 

Analisaremos, no próximo item, as relações do Brasil com Polônia e Tchecoslováquia a 

partir de 1947 e a evolução política desses países na direção do estabelecimento do 

domínio soviético.  

 

1.2 Varsóvia e Praga: frestas na Cortina de Ferro 

 

Em março de 1946, em famoso discurso proferido em Fulton, Missouri, o ex-

primeiro ministro britânico, Winston Churchill, alertou que ‘uma Cortina de Ferro havia 

descido ao longo do continente [europeu]’. Entretanto, conforme Leffler (1994), Kramer 

(2009) e Reynolds (2007) argumentam, naquele momento, a União Soviética ainda não 

tinha dado o impulso decisivo para impor seu regime à maioria dos países do Leste 

Europeu148. Embora militares, representantes e assessores soviéticos ocupassem posições 

de poder em toda a região, políticos não comunistas também participavam das decisões. 

Entre março e junho de 1948, no entanto, regimes comunistas começaram a controlar todo 

o Leste Europeu. Esses regimes se alinhavam com a União Soviética em ‘todos os 

assuntos de política externa’ e embarcaram em ‘transformações stalinistas’ em seus 

respectivos sistemas sociais, políticos e econômicos. Mesmo com a defecção da 

Iugoslávia, concretizada, não por acaso, exatamente nesse período, os outros países 

mantiveram-se ‘firmemente dentro da esfera de Moscou’ até 1953149.  

A política externa soviética em relação ao Leste Europeu, durante o último ano 

da guerra e no período imediatamente posterior, teve ‘profundo impacto’ na conjuntura 

global150. Kramer (2009) lista alguns aspectos importantes para compreender a política 

externa soviética em relação ao Leste Europeu após a Segunda Guerra Mundial.  

                                                           
146 HILTON (1994, p. 452-53).  
147 Apesar de o governo brasileiro manter uma missão diplomática em Belgrado, a Iugoslávia não faria mais 
parte do bloco soviético a partir de 1948.  
148 LEFFLER (1994, p. 53). KRAMER (2009, p. 51-52). Para uma interessante avaliação do significado do 
discurso de Churchill, veja REYNOLDS (2007, p. 249-266).  
149 KRAMER (2009, p. 51-52). Veja também  TISMANEANU (2009, p. 5). Para uma análise da saída da 
Iugoslávia do bloco soviético, veja GIBIANSKII (1997, pp. 291-312).  
150 KRAMER (2009, p. 51).  
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O primeiro era que Stálin e outras lideranças soviéticas queriam garantir que, 

‘no mínimo’, a Europa Oriental fosse ‘convertida’ em uma zona de proteção contra 

futuras invasões de países europeus e de segurança contra a eventualidade de uma nova 

militarização alemã. A ‘proteção [doméstica] do socialismo’, portanto, necessitava da 

aquiescência dos Estados vizinhos, pois o território do país havia se expandido a oeste. 

Isso também preveniria a ‘reemergência de regimes hostis’ ao longo dessa fronteira151.  

A preocupação soviética, no entanto, conforme Kramer (2009) sublinha, não era 

apenas geopolítica. O estabelecimento dessa zona tampão seria também a ‘melhor forma 

para obter benefícios econômicos da região’, especialmente na forma de reparações e 

extração de recursos. Um número expressivo de fábricas e equipamentos industriais foi 

obtido da Alemanha Oriental, assim como instalações industriais, máquinas e sistemas de 

transporte (sobretudo vagões) da Hungria. Além disso, esses países poderiam servir como 

base para uma eventual difusão do comunismo na França, Itália e outros países ocidentais. 

Os objetivos militar, político e econômico levaram quase que ‘inevitavelmente’ a uma 

significativa extensão do poder militar soviético pela Europa Oriental152.  

Outro ponto diz respeito ao choque entre as ‘culturas políticas’ da região e o 

comunismo soviético. O mesmo autor argumenta que valores, normas, lealdades, práticas 

e expectativas sobre política moldados historicamente não eram receptivos ao sistema 

comunista da URSS. Os partidos comunistas locais, até 1939, quando permitidos a 

funcionar, eram de importância marginal na política do Leste Europeu (com exceção da 

Tchecoslováquia). Em outros países, especialmente Romênia, Hungria e Polônia, o 

comunismo em geral era encarado como contrário às normas e aos valores tradicionais153.  

Além disso, por razões geográficas e históricas, os líderes soviéticos concediam 

‘importância especial’ à Alemanha Oriental, Polônia e Tchecoslováquia. Ruídos nas 

relações da URSS com esses países eram vistos por Moscou com ‘preocupação 

particular’154.  

Percebe-se, portanto, que os dois países do bloco soviético com os quais o Brasil 

manteve relações diplomáticas (Polônia e Tchecoslováquia) tinham especial relevância 

para a URSS. Nesses países, os partidos comunistas locais desempenharam papel 

                                                           
151 Ibid., p. 59-60.  
152 Ibid., p. 60-61.  
153 Ibid., p. 68-69. Sobre as resistências ao socialismo soviético na Polônia, veja KAMINSKI; KAMINSKI, 
(2009, p. 216).  
154 KRAMER (2009, p. 71). Para mais sobre o cenário interno polonês, veja MICGIEL (1997, pp. 93-110) 
e KAMINSKI; KAMINSKI (2009, pp. 195-228). A respeito do processo doméstico na Tchecoslováquia 
veja ABRAMS (2009, pp. 345-365).  
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proeminente na formação de governos de amplas coalizões que iniciaram reformas 

agrárias e outras mudanças políticas e econômicas. Todas essas iniciativas eram mantidas 

sob estrito controle dos comunistas, bem como os cargos de alta direção do ministério do 

Interior desses países. Desses postos, eles podiam controlar os expurgos na polícia e no 

Exército, além de executar supostos ‘colaboradores’, controlar e censurar os principais 

veículos de comunicação e intimidar e exonerar ministros não comunistas e 

legisladores155.  

Outra medida visando ao controle e à coordenação de Moscou na região seria 

tomada em setembro de 1947, com a criação do Bureau de Informações Comunista 

(Cominform), em uma reunião na Polônia. O órgão seria responsável por instituir um 

compromisso formal entre os partidos comunistas do Leste Europeu (bem como com os 

partidos comunistas da França e Itália), sob a liderança ‘exclusiva’ do PCUS156. Os dois 

representantes soviéticos presentes ao encontro, Georgy Malenkov e Andrei Zhdanov, 

condenariam a estratégia de uma frente popular – com a participação do partido comunista 

em cada país – e lançariam uma ‘ofensiva ideológica’ contra o Ocidente157. Para Zhdanov, 

era patente a divisão do mundo em dois campos hostis. O Plano Marshall, cujas 

conversações estavam em andamento, havia sido desenhado – de acordo com o 

entendimento de Zhdanov – para subordinar os países receptores à dominação econômica 

e política dos Estados Unidos. O representante soviético ainda sublinhou a seus 

camaradas que esse plano deveria ser combatido e que a colaboração com qualquer grupo 

social que o apoiasse, interrompida158.  

A URSS consolidava sua liderança. Entre o final dos anos 1940 e início da 

década seguinte, todos os Estados do bloco soviético embarcaram em uma 

industrialização forçada e em programas de coletivização compulsórios que causariam 

profundas mudanças sociais e resultariam em um rápido crescimento econômico no curto 

prazo. A significativa expansão das Forças Armadas dos países da região no início da 

década de 1950 canalizou grande volume de recursos para a indústria pesada e de 

armamentos, sobrando muito pouco para bens de consumo e para as demandas cotidianas 

dos consumidores159.   

                                                           
155 KRAMER (2009, p. 78-79). ABRAMS (2009, p. 352-53).  
156 KRAMER (2009, p. 79-81).  
157 Para os efeitos dessa decisão nas relações entre Tchecoslováquia e URSS, veja ABRAMS (2009, p. 
353). 
158 LEFFLER (1994, p. 53). 
159 KRAMER (2009, p. 101).   
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Essa conjuntura, portanto, era propícia para fomentar o comércio com países fora 

do bloco soviético – sobretudo os de Terceiro Mundo, incluindo o Brasil. Veremos, no 

próximo item, que havia interesse soviético no incremento das trocas com o Brasil ainda 

durante o regime stalinista. Essa dinâmica ganharia corpo com o tempo e estava 

vinculada, principalmente, a limitações domésticas do lado brasileiro (em especial as de 

cunho ideológico). A seguir, serão analisadas as poucas interações da Tchecoslováquia 

com o governo brasileiro. Em seguida, o mesmo será feito em relação à Polônia. 

Após o governo da Tchecoslováquia confirmar que não participaria do Plano 

Marshall em 1947, a legação do país no Rio de Janeiro ponderava, em mensagem a Praga, 

que sua ‘expansão em zonas comerciais’ estava sendo ‘freada pelo desenvolvimento da 

política mundial’, a qual ‘empurrava[-a] a uma coalizão oposta’ à qual o Brasil pertencia. 

De acordo com diplomatas do país da Europa Central, a solução seria estabelecer uma 

‘política comercial sensata’, de forma a aumentar as exportações de produtos 

tchecoslovacos que seriam de interesse brasileiro160.  

Mencionavam a venda de equipamentos para a indústria calçadista, têxtil e para 

o setor energético brasileiro, em troca, principalmente, de minério de ferro e café. Opatrný 

et al. (2015) argumentam, com razão, que a Tchecoslováquia poderia representar, do 

ponto de vista brasileiro, um ‘mercado alternativo’ em caso de dificuldades com seus 

parceiros comerciais tradicionais, bem como uma ‘fonte de tecnologias importantes para 

a industrialização do Brasil’161.  

No início de 1948, por exemplo, o governo da Tchecoslováquia encontraria uma 

maneira engenhosa de retomar conversações visando ao incremento do comércio com o 

Brasil. A empresa tcheca de automóveis Skoda convidou o chefe da Missão Militar 

Brasileira em Berlim, general Anor Teixeira dos Santos, para visitar suas instalações. De 

acordo com o militar brasileiro, o órgão oficial tcheco que centralizava as atividades da 

indústria metalúrgica renovou o convite, diversas vezes, em termos “muito insistentes”. 

Assim, em fevereiro de 1948, o general esteve por oito dias na Tchecoslováquia, onde 

visitou ainda outras indústrias: bélica, ótica e de produção de tratores. De volta a seu posto 

em Berlim, Santos relatou ao chanceler Raul Fernandes suas impressões sobre a 

viagem162.  

                                                           
160 OPATRNÝ (2015, p. 77).  
161 Ibid.  
162 AHMRE, 811 (42)(00) (1947-67), Missão Militar Brasileira em Berlim ao chanceler Raul Fernandes, 
Confidencial, Berlim, 26 de fevereiro de 1948, p. 1-2.  
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O chefe da Missão Militar Brasileira afirmava que o governo da 

Tchecoslováquia estava “empenhado” em fornecer produtos industriais para fazerem 

frente às importações de matérias-primas brasileiras; havia inclusive um crédito de 

US$20 milhões a ser utilizado. Prosseguia sublinhando um ponto importante: a existência 

de um acordo comercial entre a Tchecoslováquia e URSS, no qual a última, além de 

receber 17% das exportações do país da Europa Central, ainda tinha a prerrogativa de 

incluir nelas os materiais que mais lhe conviessem. Nesse entendimento, no entanto, o 

fornecimento de matérias-primas essenciais à indústria tcheca não estava contemplado. 

Segundo o general, o Brasil poderia ajudar a preencher exatamente essa demanda. 

Sugeria, assim, dadas as necessidades “tão variadas e amplas” do Brasil, que um “estudo 

objetivo das possibilidades da indústria tcheca”, atendidas as restrições a que estava 

sujeita, fosse realizado. Isso feito, as encomendas brasileiras poderiam concentrar-se nos 

itens “mais prontamente disponíveis” que interessassem à economia brasileira, o que 

tornaria a entrega desses produtos mais rápida163.  

Chamou-lhe a atenção também que o governo argentino estava recebendo da 

Tchecoslováquia, utilizando navios próprios, metais e materiais pertencentes a uma 

“central elétrica” que seria instalada em Mar del Plata. Em relação à indústria bélica – 

apesar de lembrar que os “mais modernos tipos de armamento” não seriam mostrados a 

um militar estrangeiro –, Santos afirmava que lhe foram apresentadas “algumas armas 

modernas, ainda não empregadas”. Uma delas era um fuzil automático considerado pelo 

general “de peso sensivelmente reduzido e de excelentes características técnicas”164.  

Por fim, reafirmava que a “razão principal” para as “demonstrações de apreço” 

recebidas por ele durante a viagem dizia respeito ao interesse do governo da 

Tchecoslováquia em incrementar o comércio com o Brasil. Disse ainda que teve de 

“restringir” o programa de visitas originalmente concebido pelos anfitriões, devido a 

limitações de tempo em sua estadia. Comunicou ao chanceler que estava encaminhando 

as “indicações técnicas” do material bélico que havia lhe sido apresentado ao ministro da 

Guerra165. 

O fluxo comercial desse tipo de material, ou de uso estratégico, através da 

Cortina de Ferro era um tópico que preocuparia bastante o governo norte-americano nos 

anos subsequentes. Dessa forma, em 2 de junho de 1951, o presidente norte-americano 

                                                           
163 Ibid., p. 2.  
164 Ibid.  
165 Ibid., p. 3 
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sancionou a Emenda Kem166 após a aprovação pelo Congresso. Ela se propunha a impedir 

a exportação de materiais considerados estratégicos, ou de potencial uso militar, de países 

do chamado “mundo livre” ao bloco soviético (incluindo a China Continental). Os países 

que insistissem no envio desses itens ao bloco socialista não teriam acesso ao auxílio 

econômico e financeiro norte-americano. O próprio Truman, porém, já havia feito críticas 

pontuais aos critérios utilizados pelos parlamentares para definir o que seriam materiais 

estratégicos, e alguns dias depois suspendeu a Emenda por 90 dias (até 15 de setembro 

de 1951)167. Entre setembro e outubro de 1951, no entanto, o Congresso norte-americano 

discutia os termos de um novo dispositivo, a Emenda Battle, que substituiria a Emenda 

Kem. O Itamaraty temia, naturalmente, que a eventual aprovação dessa pudesse afetar as 

trocas entre o Brasil e a Tchecoslováquia168.  

Isso porque os dois países tinham assinado um Ajuste de Compensação de 

Mercadorias, em 17 de maio de 1950, por meio de uma troca de notas. O entendimento 

tinha validade de dois anos e previa uma revisão periódica das listas de mercadorias a 

serem intercambiadas. Previa ainda um convênio interbancário entre o Banco do Brasil e 

o Banco Nacional Tchecoslovaco. Até essa data, o único instrumento vigente que visava 

a disciplinar as trocas era um acordo de 1946, que não havia nem sido aprovado pelo 

Congresso Nacional. Conforme correspondência interna do Itamaraty afirmava, “quase 

todos os componentes da pauta brasileira” poderiam ser enquadrados entre os “materiais 

suscetíveis para aproveitamento militares”. Eram eles: algodão, lã, mica, óleos, ceras e 

fibras vegetais, couros, fumo, chifres, café e cacau. Por outro lado, cerca de 90% das 

importações brasileiras vindas da Tchecoslováquia compreendiam: máquinas e aparelhos 

de diversos tipos; instrumentos de precisão; tubos, fios e ferramentas; além de produtos 

da indústria química169.  

                                                           
166 Em 9 de maio de 1951, o senador norte-americano James P. Kem apresentou uma emenda propondo a 
negação de assistência econômica norte-americana a quaisquer países que enviassem ‘materiais de guerra’ 
à URSS, China Continental ou qualquer ‘satélite soviético’. Em sessão conjunta no dia 21 de maio, as duas 
casas legislativas aprovaram a Emenda que ‘negava assistência econômica’ a qualquer país que enviasse 
‘armas ou materiais militares’ ao bloco soviético, salvo exceções feitas pelo presidente quando assessorado 
pelo Conselho de Segurança Nacional. Truman protestou sobre alguns termos da Emenda Kem, mas a 
assinou em 2 de junho de 1951. Veja FRUS, 1951, National Security Affairs; Foreign Economic Policy, 
Volume I em https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951v01/pg_1073. Acessado em 9 de 
fevereiro de 2017.  
167 AHMRE, 811 (00) (74) (1952-58), Octavio Dias Carneiro ao chefe da Divisão Econômica, Secreto, “A 
Lei Battle e as exportações do Brasil ao bloco soviético”, Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1952, p. 1.  
168 AHMRE, 811 (42)(00) (1947-67), Informação para o senhor Ministro de Estado (Bueno do Prado ao 
chanceler), Confidencial, “Posição comercial e financeira. Brasil-Tchecoslováquia”, Rio de Janeiro, 4 de 
outubro de 1951, p. 3.  
169 Ibid., p. 2-4. Uma preocupação especial residia em expandir as exportações de algodão para a 
Tchecoslováquia como solução ao “problema dos excedentes exportáveis” do artigo. Veja p. 6. 
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Em correspondência ao chanceler, o ministro de primeira classe Bueno do Prado 

já previa algum tipo de atrito com o governo norte-americano. Afirmava que, em seu 

devido tempo, o governo brasileiro teria de “fazer ver aos americanos” que o país não 

poderia se conformar, “sem razões políticas absolutamente convincentes”, em abandonar 

determinados mercados, já que isso traria “graves repercussões depressivas em certos 

setores da economia nacional”. Prado afirmava que, caso a Emenda Battle fosse de fato 

aprovada, o governo brasileiro deveria lançar mão desses argumentos a Washington, a 

fim de convencer a administração Truman a conceder um “tratamento de exceção”170. 

Ponderava, no entanto, que nenhum dos produtos exportados pelo Brasil possuía “valor 

bélico intrínseco”. E que em um “critério largo” seria impossível afirmar que determinado 

material não pudesse ter “fins paramilitares ou de auxílio a um plano total de 

rearmamento”171.  

A Emenda Battle poderia afetar, de forma análoga, o comércio do Brasil com a 

Polônia. No início de 1948, pouco tempo após o rompimento entre Brasil e URSS, a 

superpotência comunista solicitou ao governo polonês que assumisse a “proteção dos 

interesses russos no Brasil” – nas palavras do ministro plenipotenciário brasileiro em 

Varsóvia, Trajano Medeiros do Paço172.  

A exportação de cimento da Polônia ao Brasil, sublinhava Paço, era parte de um 

“vivo empenho de aumentar suas disponibilidades em dólares” por meio de um 

incremento comercial com países sul-americanos. Segundo ele, com a proximidade da 

Conferência da OEA em Bogotá, o governo polonês temia a aprovação de “alguma 

resolução” que prejudicasse seus interesses. Especulava ainda que agentes do Cominform 

no Brasil tinham provavelmente recebido instruções para se absterem de atos capazes de 

“levantar suspeitas do governo brasileiro”. Assinalava, contudo, que seria conveniente 

“observar” as atividades “políticas” das autoridades consulares polonesas no Paraná, e 

“sobretudo em São Paulo”173.  

O cuidado do governo brasileiro com a circulação de pessoas provenientes de 

países sob regime socialista cresceria rapidamente. Em junho de 1949, o Itamaraty 

                                                           
170 Ibid., p. 3.  
171 Ibid., p. 5.  
172 AHMRE, 921.5 (74)(42) (1948-64), Varsóvia-MRE, Confidencial, “Interesses russos no Brasil”, 
Varsóvia, 22 de janeiro de 1948. De acordo com Micgiel, pode-se afirmar com segurança que, até o final 
de 1947, a oposição política ao regime (democrática e armada) havia sido derrotada. Veja MICGIEL (1997, 
p. 103).  
173 AHMRE, 921.5 (74)(42) (1948-64), Varsóvia-MRE, Confidencial, “Interesses russos no Brasil”, 
Varsóvia, 24 de fevereiro de 1948. 
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expediu uma circular a diversas representações brasileiras no exterior, na qual alterava 

regras para vistos de entrada no Brasil de cidadãos provenientes desses países. Essas 

pessoas teriam de apresentar “prova de residência” (ponto anteriormente dispensado), e 

teriam seus “antecedentes políticos” verificados pelas autoridades consulares brasileiras. 

A regra valeria para qualquer tipo de visto; mesmo para os de simples trânsito pelo 

Brasil174.  

No ano seguinte, a situação doméstica da Polônia se agravaria com uma brusca 

desvalorização de moedas estrangeiras. O representante brasileiro em Varsóvia afirmava 

que as despesas de qualquer representação estrangeira no país haviam se tornado 

“exorbitantes”. Calculava o repentino aumento no custo de vida em cerca de 300%175. 

Em conversações com diplomatas de outros países, Paço ouvia que alguns governos 

ocidentais cogitavam encerrar ou diminuir significativamente o número de representações 

consulares e missões diplomáticas nos países do bloco soviético. Ele próprio parecia 

extremamente desestimulado: “Brasileiros, praticamente, não os há para proteger aqui. 

Fontes de informações de caráter político, econômico ou militar se estancam à proporção 

que se avoluma a avassaladora sovietização deste país”176.  

Afirmava, em seguida, que, em última análise, dado o aumento da influência 

soviética em assuntos internos poloneses, os acordos comerciais eventualmente 

celebrados entre Brasil e Polônia estariam subordinados aos interesses econômicos do 

governo da União Soviética177. Applebaum reitera que, por volta de 1950 ou 1951, já ‘não 

era mais possível’ identificar nenhuma força com capacidade de se opor à URSS em 

‘nenhum lugar da Europa Oriental’. Na Polônia, os líderes militares que ousaram 

contestar o domínio soviético foram enviados a campos de trabalho forçado. A imprensa 

desses países também já estava sob o controle de Moscou178.   

Do ponto de vista meramente comercial, no entanto, apesar de forte queda nas 

trocas bilaterais em 1950, no triênio 1947-1949 havia ocorrido um “sensível aumento” do 

comércio entre Brasil e Polônia. Em mensagem ao chanceler, Bueno do Prado havia feito 

                                                           
174 AHMRE, Despachos, Embaixadas, Varsóvia a Washington (1947-71), caixa 223, Chefe do 
Departamento Econômico e Consular (Moacyr Briggs, em nome do ministro de Estado) à Legação em 
Varsóvia, Confidencial, “Vistos de ingresso no Brasil para poloneses ou nacionais de países sob regime 
comunista”, Rio de Janeiro, 12 de julho de 1949, p. 2.  
175 AHMRE, 811 (42)(00) (63a a 72) (1950-67), Varsóvia-MRE, Confidencial, “Situação interna da 
Polônia. Desvalorização da moeda”. Varsóvia, 11 de novembro de 1950, p. 1.  
176 AHMRE, 811 (42)(00) (63a a 72) (1950-67), Varsóvia-MRE, Confidencial, “Situação interna da 
Polônia. Desvalorização da moeda”. Varsóvia, 9 de novembro de 1950, p. 1.  
177 Ibid.  
178 APPLEBAUM (2012, p. 412-413).  
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esse alerta e ponderava alguns pontos sobre o assunto. De 1947 a 1949, o principal 

produto brasileiro exportado à Polônia havia sido o algodão; a contribuição do café era 

mínima. Em parcelas menores também tinham sido enviados: couros, cera de carnaúba, 

lã e jacarandá. Do lado da importação, durante o mesmo período, o cimento respondia 

por 90% das compras brasileiras; louças e arame também constavam na pauta, mas em 

volume muito menor179.  

Prado mencionava também um recente acordo comercial assinado entre 

Argentina e Polônia. O entendimento previa compras polonesas no valor de US$19 

milhões e vendas ao redor de US$13 milhões; além do envio de 1.200 mil toneladas de 

carvão. Na eventualidade da assinatura de um acordo entre Brasil e Polônia que 

disciplinasse as trocas e pudesse garantir uma “substancial quota de carvão”, o diplomata 

brasileiro afirmava que esse poderia ser um modo de garantir a exportação de alguns 

produtos nacionais de “venda menos fácil no exterior”, o que tornaria a Polônia um 

mercado “assaz interessante”. No primeiro semestre de 1951, açúcar, café e cacau tiveram 

crescimento expressivo na pauta; o algodão seguia como o principal produto. Do outro 

lado, além do cimento, manufaturas de ferro e aço marcavam presença entre as 

importações feitas pelo Brasil180.  

Retomava também o tópico de brasileiros que viviam na Polônia. Segundo o 

ministro, não se podia falar verdadeiramente em uma “colônia brasileira” no país, já que 

os “binacionais” não alegavam sua nacionalidade brasileira perante “qualquer autoridade 

polonesa”. Eram, em sua maioria, filhos de imigrantes que regressaram à Polônia após o 

término da guerra, quando uma “intensa campanha” de “re-emigração” foi lançada181.   

Mais importante, porém, do que esses dois tópicos mencionados era sua 

percepção sobre a importância da presença das representações brasileiras do outro lado 

da Cortina de Ferro. O argumento era político, e não calcado em interesses econômicos 

ou comerciais. No segundo semestre de 1951, Bueno do Prado se colocava claramente a 

favor de manter a missão diplomática brasileira em Varsóvia. Em sua argumentação, 

utilizava um memorando enviado pelo Departamento Econômico e Consular do Itamaraty 

datado de abril do mesmo ano:  

Desejo [...] expressar a opinião de que não nos devemos ausentar 
diplomaticamente, por iniciativa nossa, dos países sob o jugo russo, a 

                                                           
179 AHMRE, 811 (42)(00) (63a a 72) (1950-67), Informação para o senhor Ministro de Estado (Bueno do 
Prado ao chanceler), Confidencial, “Intercâmbio comercial polono-brasileiro”, Rio de Janeiro, sem data 
(segundo semestre de 1951), p. 1-2.  
180 Ibid., p. 2-3.  
181 Ibid., p. 2.  
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menos que sejamos irremediavelmente provocados à ruptura de 
relações. Por maior dificuldade que depare, nosso agente é sempre um 
observador de acontecimentos políticos dentro do sistema soviético. Já 
temos, além do mais, certa obrigação de presença nesses países, 
decorrente da posição de destaque que o Brasil vem assumindo no 
concerto internacional182. 
 

Nos últimos meses de 1951, o governo norte-americano estabelecia finalmente 

uma posição clara sobre exportações de materiais estratégicos, ou de uso militar, de países 

ocidentais ao bloco soviético. Em 26 de outubro, a Lei de Controle da Assistência de 

Defesa Mútua, ou simplesmente Lei Battle, foi promulgada, revogando e substituindo a 

Emenda Kem183. Havia alterações importantes nessa modificação. A nova lei adicionava 

a suspensão da assistência militar norte-americana – além da interrupção do auxílio 

econômico e financeiro – aos países que permitissem a exportação de mercadorias 

consideradas sensíveis pelo governo dos Estados Unidos. Mais importante, porém, é que 

a Lei Battle era mais explícita em relação aos termos específicos do embargo184.  

Ela estabelecia, por exemplo, os artigos a serem obstruídos em duas relações de 

produtos. A lista confidencial “Título I, Categoria A” considerava como passíveis de 

embargo “armas, munições e equipamento bélico”, assim como “materiais adequados à 

produção de energia atômica”. A segunda, “Título I, Categoria B”, secreta, estabelecia 

que deveriam ser impedidos “materiais adequados à produção de petróleo”, além de 

“materiais de transporte de valor estratégico” e “mercadorias de primordial importância 

estratégica usadas na produção de armas, munições e instrumentos de guerra”185.  

Em meados de dezembro de 1951, essas duas listas de produtos a serem 

embargados foram recebidas pela Embaixada do Brasil em Washington e pelo Itamaraty. 

Até 24 de janeiro de 1952, o governo brasileiro deveria informar a administração norte-

                                                           
182 Ibid., p. 3.  
183 Os países atingidos pela Lei Battle eram: Albânia, Bulgária, China Continental (incluindo Manchúria, 
Mongólia Interior, Sinkiang e Tibete), Tchecoslováquia, as repúblicas socialistas da Estônia, Letônia e 
Lituânia (todas pertencentes à URSS), Zona Soviética da Alemanha, Setor Soviético de Berlim, Hungria, 
Polônia (incluindo Danzig), Romênia, Mongólia Exterior, Coreia do Norte além das Ilhas Kurilas, a metade 
norte da Ilha Sakhalina e Tauun Tuva. Veja AHMRE, 811 (00) (74) (1952-58), Chefe do Departamento 
Econômico e Consular ao Diretor da Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil, Secreto, “A 
Lei Battle e as exportações do Brasil para o Bloco soviético”, Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1952, p. 1-
2.  
184 AHMRE, 811 (00) (74) (1952-58), Octavio Dias Carneiro ao chefe da Divisão Econômica, Secreto, “A 
Lei Battle e as exportações do Brasil ao bloco soviético”, Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1952, p. 2-3.  
185 Ibid., p. 4. Infelizmente, essas duas listas de produtos não foram encontradas. Elas deveriam estar 
anexadas ao documento citado.  
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americana, por meio de sua embaixada no Rio de Janeiro, quais medidas tomaria para 

aplicar o embargo de exportação às mercadorias citadas nas duas listas186.  

A mica, na verdade, era o único produto brasileiro sobre o qual incidia o embargo 

previsto pela Lei Battle. No acordo comercial entre Brasil e Tchecoslováquia de 1950 

havia referência a esse produto, no qual uma quota de US$70 mil havia sido alocada. Em 

mensagem ao chefe da Divisão Econômica, Dias Carneiro considerava a cifra “não 

importante” e afirmava que a cota poderia “ser eliminada das próximas listas do referido 

ajuste”. O diplomata brasileiro asseverava ainda que havia “vários outros produtos”, 

mencionados nas listas da Lei Battle, como “minerais estratégicos”, que constituíam 

exportações brasileiras. Sublinhava, entretanto, que já fazia algum tempo que esses 

minerais estavam sendo sujeitos a “rigoroso controle de exportação, desaparecendo por 

completo do intercâmbio comercial entre o Brasil e os países do Bloco soviético187”.  

No dia 22 de janeiro de 1952, o Itamaraty expediu uma nota à representação 

norte-americana no Rio de Janeiro afirmando que não concederia licenças de exportação 

para as mercadorias mencionadas nas listas das Categorias A e B do Título I da Lei 

Battle188. Havia ainda uma terceira lista, denominada “Título II”, que enumerava produtos 

sujeitos a embargo por força de negociação bilateral. Esta previa a “possibilidade de o 

Governo americano vir a negociar outras restrições de exportação” em acréscimo às duas 

primeiras189. Analogamente, na mesma nota, o Itamaraty afirmou que o governo brasileiro 

estava “disposto a negociar”, com os representantes norte-americanos no Rio de Janeiro, 

o “estabelecimento ou a exclusão de restrições de exportação” ao bloco soviético de 

produtos sobre os quais incidiam o Título II da mesma lei190.  

Ciente de que a emenda também tinha “cláusulas escapatórias”, o chefe do 

Departamento Econômico e Consular, João Alberto Lins de Barros, já havia se 

comunicado com o chefe da Divisão Econômica, Mario Moreira da Silva, concordando 

com ele que as negociações com as autoridades norte-americanas deveriam ser 

encaminhadas exclusivamente pelo Itamaraty – a ideia era manter a Carteira de 

                                                           
186 AHMRE, 811 (00) (74) (1952-58), Octavio Dias Carneiro ao chefe da Divisão Econômica, Secreto, “A 
Lei Battle e as exportações do Brasil ao bloco soviético”, Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1952, p. 6.  
187 AHMRE, 811 (00) (74) (1952-58), Octavio Dias Carneiro ao chefe da Divisão Econômica, Secreto, “A 
Lei Battle e as exportações do Brasil para o Bloco soviético”, Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1952, p. 1-
2.  
188 AHMRE, 811 (00) (74) (1952-58), Ministério das Relações Exteriores à Embaixada dos Estados Unidos, 
Secreto, Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1952.   
189 AHMRE, 811 (00) (74) (1952-58), Octavio Dias Carneiro ao chefe da Divisão Econômica, Secreto, “A 
Lei Battle e as exportações do Brasil ao bloco soviético”, Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1952, p. 5-6.  
190 AHMRE, 811 (00) (74) (1952-58), Ministério das Relações Exteriores à Embaixada dos Estados Unidos, 
Secreto, Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1952.   
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Exportação e Importação do Banco do Brasil fora das negociações. Além disso, afirmava 

ser necessário manter as posições do comércio brasileiro com o bloco soviético de 

maneira “absolutamente” intransigente191. Mesmo com o intercâmbio comercial do Brasil 

com o bloco soviético em queda, havia perspectivas comerciais que poderiam ser mais 

bem aproveitadas – a porcentagem das exportações brasileiras no ano de 1947, por 

exemplo, evidenciava isso. Os Gráficos 3 e 4 abaixo mostram as contribuições 

percentuais de Polônia e Tchecoslováquia nas transações do Brasil com o bloco soviético 

entre 1945 e 1953.  

 

 

 

 

Percebe-se que, de fato, conforme mencionado por Prado, a parcela 

correspondente à Polônia nas exportações do Brasil ao bloco soviético saltou de cerca de 

20% em 1946 para próxima de 80% em 1948-49. O aumento da parcela polonesa se deu, 

entretanto, em um momento de queda das exportações brasileiras para o bloco soviético 

como um todo. Elas chegaram a perfazer 2,87% do total das exportações em 1947 e 

declinaram para 1,54% em 1949, de acordo com o Gráfico 1. Entre 1950 e 1953, atesta-

se a proeminência da Tchecoslováquia como mercado principal das exportações 

brasileiras no bloco soviético. As cifras das exportações brasileiras ao bloco soviético, no 

entanto, retomariam a trajetória de alta somente em 1952, mesmo assim em níveis 

                                                           
191 AHMRE, 811 (00) (74) (1952-58), Chefe do Departamento Econômico e Consular à Divisão Econômica, 
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1952.  
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extremamente modestos (de 0,37% do total das exportações em 1951 para 0,67% em 

1953, também de acordo com o Gráfico 1). Além disso, nota-se que a partir de 1949, 

Polônia e Tchecoslováquia passaram a representar quase que a totalidade das exportações 

brasileiras para o bloco soviético. 

 

 

 

Do lado das importações, percebe-se a primazia da Tchecoslováquia de forma 

ainda mais clara. Além disso, as importações desses dois países perfaziam quase que a 

totalidade das compras do Brasil no bloco soviético. É importante lembrar que, mesmo 

com o reestabelecimento das relações diplomáticas entre Brasil e URSS em 1945, não 

houve importações brasileiras da URSS entre 1945 e 1947, segundo o Gráfico 2. Entre 

1946 e 1949, no entanto, há uma trajetória persistente de alta nas vendas do bloco 

soviético no Brasil: de 0,2% do total das importações brasileiras em 1946 para 1,43% em 

1949 (segundo o Gráfico 2). Nos três anos seguintes, no entanto, há uma queda 

persistente, até atingir 0,29% em 1952. Já em 1953, porém, é registrada uma alta para 

0,75% (também de acordo com o Gráfico 2). Assim, acontece uma retomada, mesmo que 

em níveis modestos, na relação comercial do Brasil com o bloco soviético já a partir de 

1952.  

As dificuldades impostas pelo governo norte-americano certamente 

influenciariam ainda mais a busca pela diversificação de parcerias comerciais. Com o 

estabelecimento do domínio soviético no Leste Europeu a partir de 1948, novas 

negociações comerciais com outros países do bloco ou com a própria URSS poderiam ser 
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canalizadas via Moscou. Isso seria iniciado de forma concreta ainda em 1952, com o 

envio de uma delegação brasileira à Conferência Econômica de Moscou em abril.  

 

1.3 Conferência Econômica de Moscou: empresários brasileiros e o enviado de 

Vargas 

 

Em 3 de outubro de 1950, Vargas voltaria à presidência com uma vitória 

consagradora. Getúlio obteve 48,7% dos votos, seguido por Eduardo Gomes (UDN) com 

29,7%, e Cristiano Machado (PSD) com 21,5%. Apesar de ter lançado candidatura 

própria, os líderes locais do PSD tinham estabelecido entendimentos com Vargas. Além 

disso, seu PTB duplicou a votação obtida para o Congresso entre 1945 e 1950. O velho 

político assumia novamente o cargo de presidente, mas em um país diferente do que havia 

governado. A industrialização e a urbanização se ampliaram, fortalecendo três setores: 

industrial, classe operária urbana e classe média urbana192.  

As ambições desenvolvimentistas desse período, marcado pela criação do BNDE 

e da Petrobras, seriam ainda marcadas pela necessidade de incrementar as exportações 

para a obtenção de moeda forte – não só para adquirir produtos como trigo e combustíveis, 

mas também máquinas e equipamentos. Todos esses produtos, em tese, faziam parte da 

pauta de exportação da URSS e por isso tinham a atenção crescente de empresários, 

jornalistas e políticos brasileiros; sobretudo em um momento de dificuldade nas relações 

com os Estados Unidos, como no início de 1952. Ciente disso, Vargas decidiu enviar uma 

delegação a Moscou, a fim de verificar as possibilidades de dar um pontapé inicial no 

comércio com a URSS e com os países de sua área de influência.  

Vizentini (2004) está correto ao afirmar que o envio de uma comitiva à 

Conferência Econômica de Moscou em 1952 foi o “ponto de partida” para a questão das 

relações comerciais do Brasil com o Leste Europeu após o rompimento com a URSS em 

1947. Em fevereiro de 1952, o chefe do Departamento Econômico do Itamaraty, João 

Alberto, declarava à imprensa que o Brasil deveria buscar mercados onde eles estivessem 

e que o “interesse comercial não deve[ria] estar ligado ao político”. No mesmo dia, o 

chanceler João Neves da Fontoura manifestou-se de forma distinta, tentando atenuar a 

responsabilidade da chancelaria pela iniciativa e sublinhando abertamente suas reservas 

em relação à confiabilidade do governo soviético. Existia, aparentemente, uma divisão 

                                                           
192 SKIDMORE (1979, p. 108-11).   
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dentro do Itamaraty, e muito provavelmente dentro do governo, sobre a empreitada 

diplomática-comercial193.  

O ex-embaixador do Brasil em Moscou em 1946-47, Mario Pimentel Brandão, 

e então secretário-geral do Itamaraty, deixaria a desavença ainda mais evidente em 

entrevista no mês seguinte. Disse ser pessimista quanto a uma reaproximação com a 

URSS, mesmo com a ida de uma delegação brasileira à Conferência Econômica de 

Moscou, devido ao estado de hesitação das relações internacionais. Segundo ele, o 

“reatamento diplomático com a Rússia pouco nos adiantaria. Se não houvéssemos 

rompido, hoje estaríamos colhendo bons resultados, provavelmente, de nosso intercâmbio 

com aquele país”. A declaração transparecia arrependimento. Questionado sobre seu 

papel como embaixador no episódio do rompimento em 1947, Brandão eximiu-se de 

responsabilidade ao afirmar que “resistiu até o último momento às ordens recebidas” do 

governo brasileiro, “demonstrando que não havia motivo para o rompimento”. Segundo 

Vizentini, a partir desse momento da entrevista, ele responsabilizaria o chanceler Raul 

Fernandes pelo ocorrido194.  

Ao contrário da aproximação em uma base estritamente política induzida pelos 

Estados Unidos em 1945, a aproximação do Brasil com a União Soviética se concentrava, 

nessa oportunidade, em interesses comerciais. Do lado brasileiro, a venda de café – que 

vinha enfrentando problemas recentes nos Estados Unidos – era o principal produto195. 

Os soviéticos tinham interesse na aquisição de gêneros alimentícios e matérias-primas. O 

assunto da possibilidade de reatar relações econômicas com a URSS ganhava os jornais 

brasileiros, gerando discussões acaloradas196.  

Ainda no início de março, um detalhado memorando de 38 páginas foi enviado 

ao chefe da Divisão Econômica, Edmundo Barbosa da Silva. Citando um documento da 

ONU, o estudo dizia que “a principal razão” pela qual o comércio leste-oeste manteve-se 

em nível “muito baixo” imediatamente após o final da Segunda Guerra Mundial foi a 

“compreensível falta de excedentes exportáveis da Europa Oriental”. Em seguida, porém, 

a produção e as possibilidades de exportação aumentaram. Entre 1950-51, no entanto, o 

intercâmbio entre as “duas regiões da Europa” apresentou “sensível redução”, causada 

                                                           
193 VIZENTINI (2004, p. 56).  
194 Ibid., p. 57.  
195 Ibid., p. 57-58.  
196 AHMRE, Divisão Econômica, Informações e Relatórios, 1952. Memorando de Campos Melo para o 
Chefe da Divisão Econômica (Barbosa da Silva), “Relações Econômicas com a URSS”, Rio de Janeiro, 3 
de março de 1952, p. 1. 
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pela “incidência de fatores políticos, cada vez mais acentuada”197. Além disso, 

informações obtidas pela Comissão Econômica para a Europa da ONU mostravam duas 

tendências importantes no comércio externo da URSS para os anos 1949-50: uma 

“acentuada diminuição” das trocas da URSS, e dos países de seu bloco, com a Europa 

Ocidental, também considerados em conjunto, bem como com os EUA, e uma 

“extraordinária expansão do comércio” dos países do bloco soviético entre si198. Era o 

comércio acompanhando a política internacional.  

Em seguida, o memorando enumerava os produtos de importação da URSS que 

estavam presentes na pauta de exportações do Brasil. No caso do café, o estudo 

mencionava que o produto brasileiro chegava à URSS reexportado pelo Reino Unido. 

Outros gêneros alimentícios de mútuo interesse eram: cacau, carne enlatada, arroz, frutas 

oleaginosas, legumes, laranja, banana e fumo. Das matérias-primas constavam: minério 

de ferro, madeiras, algodão, lã, sisal, pedras preciosas, diamantes, peles, óleos essenciais 

e sementes. Produtos têxteis, madeira e borracha também eram mencionados199. Do lado 

contrário – produtos de exportação da URSS que estavam presentes na pauta de 

importações do Brasil –, a lista era mais longa. Vamos nos ater aqui aos principais grupos 

e produtos individualmente. Cereais (com destaque para o trigo), petróleo e derivados, 

carvão, metais e produtos semimanufaturados de metal, máquinas e equipamentos 

(agrícolas, metalurgia, siderurgia, indústria do petróleo e componentes para usinas 

hidrelétricas), veículos e material de transporte em geral (material ferroviário), produtos 

químicos (fertilizantes) e alguns manufaturados (papel de jornal)200.  

Todos esses produtos eram de grande interesse ao Brasil e estavam sendo 

adquiridos mediante pagamentos em dólares. A URSS e os países de seu bloco apareciam, 

portanto, como uma oportunidade para reduzir esse dispêndio, não só no que se referia a 

“combustíveis e trigo, como também a várias outras matérias-primas e manufaturas 

essenciais”. A redução desse gasto em moeda forte em produtos essenciais abriria uma 

perspectiva, pelo menos em tese, para maior capacidade de aquisição de máquinas e 

equipamentos importados fundamentais para o desenvolvimento econômico do país201.  

                                                           
197 Ibid., p. 3.  
198 Ibid., p. 6-7. É nesse cenário, que a iniciativa de se criar o Comecon, em janeiro de 1949, deve ser 
compreendida. Veja ABRAMS (2009, p. 361). 
199 AHMRE, Divisão Econômica, Informações e Relatórios, 1952. Memorando de Campos Melo para o 
Chefe da Divisão Econômica (Barbosa da Silva), “Relações Econômicas com a URSS”, Rio de Janeiro, 3 
de março de 1952, p. 16-19.  
200 Ibid., p. 19-24.  
201 Ibid., p. 29-31.  
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Finalmente, o memorando concluía que se impunha o “aumento concomitante 

das nossas vendas para outros países”, além dos Estados Unidos. Os motivos eram a 

saturação – desse e de outros mercados tradicionais – e a desvalorização dos principais 

produtos de exportação (principalmente o café). A necessidade de aumentar as 

exportações estava ligada ao “ritmo do nosso desenvolvimento”, devido à capacidade 

limitada de poder de compra do Brasil no exterior, a fim de “atender as necessidades 

crescentes da nossa economia em expansão”. As dificuldades em relação aos Estados 

Unidos na questão do preço-teto do café também eram lembradas, bem como o aumento 

significativo da parcela de nossas exportações destinada à superpotência ocidental (34,3% 

do total em 1938, 50,2% em 1949 e 54,5% em 1950)202. O memorando deixava claro que 

dificuldades pontuais com os Estados Unidos – além dos outros fatores mencionados – 

também impeliam o governo brasileiro a estabelecer contatos do outro lado da Cortina de 

Ferro.  

Da perspectiva soviética, Engerman (2018) argumenta que a iniciativa de se 

realizar um evento com o objetivo de incrementar seu comércio externo deve ser vista 

como parte de um debate, ainda incipiente, entre o alto escalão do PCUS e técnicos da 

área econômica a respeito do papel do comércio como promotor dos interesses nacionais. 

O mesmo autor sublinha que, além da participação de países do bloco soviético e da 

República Popular da China na Conferência, uma das maiores delegações a comparecer 

ao evento foi a da Índia. Isso causaria, segundo Engerman, alguma animação entre 

representantes dos dois países quanto às perspectivas futuras de comércio, mesmo que as 

cifras, naquele momento, fossem irrisórias. Antes da reunião, o representante soviético 

na Comissão Econômica da ONU para Ásia e Oriente Distante havia declarado a intenção 

da URSS de expandir suas trocas com os membros desse grupo, propondo o envio de 

bens manufaturados e equipamentos agrícolas em troca de matérias-primas – padrão de 

trocas que se tornaria um modelo entre a URSS e o restante da Ásia nas décadas 

subsequentes203. Havia, segundo Brun e Hersh (1990), a preocupação soviética de escoar 

parte de sua produção de bens de capital e, ao mesmo tempo, buscar aumentar as 

importações de matérias-primas de países do Terceiro Mundo que não tinham fluxo 

comercial com a URSS204.  

                                                           
202 Ibid., p. 34-36. Veja também FARIAS (2017, p. 359-60).  
203 ENGERMAN (2018, p. 61-62).  
204 BRUN; HERSH (1990, p. 126-27).  
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Dessa forma, em abril de 1952, realizou-se a Conferência Econômica de 

Moscou. A composição da delegação brasileira para o evento era variada, mas composta 

majoritariamente de empresários brasileiros com algum interesse potencial no comércio 

com o bloco soviético. Além de Américo Barbosa de Oliveira, engenheiro do Conselho 

de Águas e Energia Elétrica e redator-chefe da revista Conjuntura Econômica, que 

elaborou o relatório sobre o evento e disponibilizou-o ao Itamaraty, o grupo brasileiro era 

constituído por mais 12 pessoas205. Eram eles: o desembargador José Campos, pecuarista 

e representante de diversas associações rurais de Goiás, além de professor de Economia; 

Estanislau Rubens do Amaral, vereador em São Paulo, economista e jornalista; Alberto 

Queiroz de Souza Amaral, cafeicultor em São Paulo; Álvaro Cecchino, representante das 

Indústrias Cooperadas de Americana, do ramo têxtil; Max Rechulski, importador de papel 

e máquinas em geral em São Paulo; Francisco Lopes Martins Filho, importador e 

atacadista de cimento e materiais de construção em São Paulo; Edgard da Silveira 

Carvalho Toledo, do conselho da OAB e representante da Comissão Brasileira de 

Organização da Conferência Econômica; Cacildo Krebs, ex-presidente do Instituto Rio 

Grandense do Arroz (IRGA); Santiago Fernandes, economista e jornalista; Othon 

Barcelos, industrial do ramo de vagões ferroviários e metalurgia em São Paulo e Minas 

Gerais; José Correia, industrial do ramo de produção de babaçu e cera de carnaúba no 

Piauí; e Josué Marques Guimarães, jornalista e representante da Câmara de Vereadores 

de Porto Alegre206. Fica evidente que uma seleção prévia e cuidadosa foi feita. Esses 

empresários, jornalistas e técnicos não publicariam livros sobre sua visita a Moscou, mas 

poderiam influenciar outros empreendedores e associações patronais brasileiras a buscar 

mais informações sobre as possibilidades do mercado soviético.  

O relatório sobre a conferência, enviado ao ministro-conselheiro João Alberto, 

relatava os trabalhos realizados no âmbito do evento, bem como os “entendimentos 

práticos” atingidos mediante “contatos diretos” com empresários de “diversos países” 

(todos do bloco soviético)207. 

                                                           
205 AHI, Missões e Comissões – Ofícios Recebidos (1947-53), Comissão Brasileira ao Ministro João 
Alberto Lins de Barros, Rio de Janeiro, 24 de março de 1952, p. 1.  
206 Ibid., p. 1-2. Segundo outro documento, Oto Rocha e Silva, figura importante na aproximação comercial 
entre Brasil e URSS nos anos subsequentes, também fez parte da delegação brasileira. Veja AHMRE, 500.1 
(1950-56), Chefe de Polícia do Departamento Federal de Segurança Pública ao Secretário Geral do 
Ministério das Relações Exteriores, Confidencial, Rio de Janeiro, 28 de abril de 1955, p. 2.  
207 CPDOC-FGV, JA ap mre 1952.01.15. Representante brasileiro para João Alberto Lins de Barros, Sem 
título (o documento possui todas as características de um relatório), Moscou, 16 de abril de 1952, p. 1. 
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Quanto ao primeiro item, a Conferência estabeleceu que seria dirigido um “apelo 

às Nações Unidas”, a fim de que convocasse uma reunião internacional “destinada a 

incentivar o comércio mundial”, constituísse um comitê de Contribuição ao 

Desenvolvimento do Comércio Internacional composto de 30 representantes de 19 países 

diferentes (incluindo o Brasil) e, por último, emitisse um comunicado capaz de evidenciar 

as “vantagens de uma expansão do comércio mundial”. O representante brasileiro 

assegurava, no entanto, que era nos contatos com delegações comerciais de outros países 

que os resultados pareciam ser “mais dignos de interesse”208.  

Quanto ao segundo ponto, o representante brasileiro listou seus contatos por 

países. Com a Polônia, por exemplo, as perspectivas pareciam promissoras. A Agência 

Polonesa para o Carvão ofereceu ao Brasil carvão de “primeira qualidade” – do tipo 

utilizado em locomotivas, navios e usinas termoelétricas. O mesmo órgão se prontificou 

a enviar aproximadamente 50 mil toneladas do produto para “experiências” na Estrada de 

Ferro Central do Brasil, no Lloyd Brasileiro, e para outros consumidores. O carregamento 

viria acompanhado de “engenheiros especialistas” que atuariam como “conselheiros”, 

visando à “obtenção do rendimento máximo do combustível”. O brasileiro, de forma 

otimista, julgava que os “resultados práticos dessa assistência técnica” seriam de “grande 

significação”. Segundo ele, a Polônia já exportava esse tipo de carvão à Argentina e 

oferecia ao Brasil cerca de 200 a 300 mil toneladas do produto, podendo, “facilmente”, 

ultrapassar a marca de um milhão de toneladas nos anos subsequentes, o que significaria 

“cobrir toda a importação nacional”. O representante lembrava que o Brasil tinha saldos 

na Polônia e que esse país esperava receber algodão, lã, couros, cacau, café e, 

eventualmente, minério de ferro, como pagamento. A moeda de troca poderia ser o 

próprio cruzeiro, de forma que o preço de embarque no porto do Rio de Janeiro não fosse 

superior ao similar americano. Outras ofertas também foram feitas pelos poloneses: 

cimento, papel, diversos tipos de máquinas, além de artigos não essenciais, como louças 

e cristais209.  

Da Tchecoslováquia, outro país do bloco socialista que mantinha relações 

diplomáticas com o Brasil, uma “enorme variedade de máquinas, inclusive equipamento 

petrolífero”, foi oferecida. Em troca, desejavam receber algodão, couro, sisal, lã, 

diamantes industriais e minério de ferro210.  

                                                           
208 Ibid.  
209 Ibid., p. 1-2.  
210 Ibid., p. 4.  
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Contatos com países da Cortina de Ferro com os quais o Brasil não mantinha 

relações regulares também foram feitos. A Romênia, assim como a Tchecoslováquia, 

oferecia equipamentos para a indústria petrolífera. Tratava-se de sondas para extração de 

petróleo – com todos os subitens relacionados inclusos –, além de óleo combustível, 

gasolina e cimento. A partir de agosto, trigo também poderia ser enviado ao Brasil. Em 

troca, desejavam obter algodão, couros, sisal, lã, cacau e café (em quantidades já 

especificadas). O representante brasileiro afirmava que “quase todos esses produtos 

brasileiros” já eram “bastante conhecidos no país”, pois algumas “firmas 

monopolizadoras de produtos do Brasil” atuavam em toda a Europa Central. O algodão e 

o café eram vendidos por uma empresa sueca. Os couros e outros itens eram 

transacionados via Roterdã. A delegação romena mostrava-se interessada em firmar um 

acordo comercial com o Brasil, a exemplo do que havia feito recentemente com a 

Argentina211.  

Os representantes húngaros tinham a mesma aspiração. Na verdade, além de um 

compromisso comercial, buscavam restabelecer relações diplomáticas com o Brasil. 

Ofereciam instalações frigoríficas, máquinas agrícolas, tratores, locomotivas (elétricas ou 

a diesel), ônibus, caminhões e trigo (20 a 50 mil toneladas). Em troca, buscavam algodão, 

couros, lã, cacau e café212.  

Os mesmos itens – acrescidos de arroz, fumo, diamantes industriais e óleos 

vegetais – eram pretendidos pela Alemanha Oriental. Com a presença do vice-ministro 

do Comércio Exterior discutiram-se as possibilidades de intercâmbio comercial que, 

segundo o representante brasileiro, poderiam ser de “inestimável interesse” para o País. 

As ofertas cobriam ampla gama de máquinas (locomotivas, vagões, caminhões, 

automóveis, máquinas agrícolas, têxteis e para construção de estradas); equipamentos 

(especialmente para a indústria petrolífera e para fabricação de borracha sintética); até 

instalações completas para extração de glicerina, óleo, gasolina do carvão ou xisto 

betuminoso213.  

Finalmente, a União Soviética ofereceu trigo (aproximadamente 200 mil 

toneladas), além de cimento, carvão, produtos e equipamentos petrolíferos. Os soviéticos 

concordaram em ter o cruzeiro como moeda de troca nas transações desde que fossem 

garantidas licenças de exportação dos seguintes produtos brasileiros (já com quantidades 

                                                           
211 Ibid., p. 3-4. 
212 Ibid., p. 4. 
213 Ibid., p. 3. 
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predeteminadas): couros, lã, arroz, cacau e café. Falou-se também da possibilidade de 

exportar tecidos brasileiros à China via comércio triangular com a URSS, ponto que teve 

“reação francamente favorável” do lado soviético. Máquinas e equipamentos para 

mineração de carvão, máquinas-ferramenta, caminhões, automóveis, locomotivas, 

motores (elétricos e a diesel) também foram oferecidos. Por último, enfatizou-se que a 

URSS poderia fornecer “todos os equipamentos” para a indústria do petróleo brasileira.  

O representante brasileiro, no entanto, ponderava no relatório que “a maior parte 

dessas ofertas” só poderia ser aceita na medida em que o país conseguisse exportar 

tecidos, já que as vendas de outros produtos deveriam ser reservadas para o pagamento 

de trigo, óleo e gasolina. Ainda segundo ele, o fato de os dois países não manterem 

relações diplomáticas não era considerado um “obstáculo” para a expansão do comércio 

bilateral214.  

Após o retorno da delegação, segundo Farias (2017), Barbosa da Silva solicitou 

ao seu colega João Baptista Pinheiro que examinasse o relatório do evento. Entre os 

chefes de Divisão do Itamaraty, a discussão sobre as possibilidades de um comércio 

proveitoso com o bloco soviético ganhava espaço. Pinheiro ponderava alguns pontos 

sobre qual seria a melhor abordagem se o governo brasileiro quisesse, de fato, estabelecer 

intercâmbio comercial com os países da Cortina de Ferro. Em primeiro lugar, afirmava 

que uma empresa brasileira poderia ser “incumbida de colher propostas comerciais” de 

firmas e monopólios estatais soviéticos. Mencionou o relatório elaborado por Américo 

Barbosa de Oliveira, no qual eram listadas informações sobre todos eles, indicando 

inclusive os produtos que estariam dispostos a comerciar. O governo brasileiro se 

limitaria a tolerar (grifo original) essas operações. Segundo Pinheiro, se fossem 

verificados quaisquer indícios de “distorção dos propósitos”, as propostas seriam 

canceladas sem que se “pudesse arguir o Governo de qualquer movimento de 

aproximação com os países mencionados”215.  

Em seguida, o diplomata brasileiro asseverava que, caso prevalecesse a 

“orientação de conduzir as gestões por via diplomática”, elas deveriam ser feitas em 

Londres, Paris ou Roma. Melhor ainda, de acordo com Pinheiro, se as conversações 

fossem realizadas nas missões diplomáticas brasileiras “dentro da Cortina de Ferro” 

                                                           
214 Ibid., p. 2-3. 
215 AHMRE, 811 (42)(00) (00 a 30) (1942-57), João Batista Pinheiro ao chefe da Divisão Econômica, 
Confidencial, Rio de Janeiro, 7 de agosto de 1952, p. 1.  
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(Varsóvia ou Praga), já que os contatos seriam “mais fáceis e despertariam menos 

atenção”216. 

Por fim, argumentava que isso poderia ser feito em uma capital onde estivesse 

ocorrendo uma “agitação política” capaz de polarizar as “atenções”, o que tornaria esses 

“movimentos menos perceptíveis”. Com isso em mente, acreditava que Teerã poderia ser 

um bom local, já que lá se encontraria um “ministro extremamente hábil e experiente” 

capaz de desempenhar essa missão217. O objetivo era que a movimentação diplomática 

não fosse percebida. Como Farias sublinha, o “teor dessa proposta, já mencionando 

negociações, demonstra como a nova geração de diplomatas era menos avessa à abertura 

aos soviéticos”218. O chefe do Departamento Comercial, João Alberto, daria 

prosseguimento ao estabelecimento de contatos no bloco soviético em viagem no ano 

seguinte à Hungria. Antes de tratarmos dessa empreitada, no entanto, faremos um breve 

histórico dos contatos entre Brasil e Hungria desde 1947.  

 

1.4 Hungria, Romênia e Tchecoslováquia: novas oportunidades comerciais 

 

Em março de 1947, em Moscou, a Embaixada do Brasil havia recebido uma nota 

verbal do governo húngaro solicitando permissão ao governo soviético para que as 

relações comerciais entre Hungria e Brasil fossem imediatamente restabelecidas. A nota 

terminava dizendo que, após a autorização da URSS, o governo húngaro pediria ao Brasil 

uma “abertura de crédito”219. Documento interno ao Itamaraty datado de 1953 aponta que 

o governo brasileiro havia concordado não só com o reestabelecimento de relações 

comerciais, mas com o reatamento de relações diplomáticas com a Hungria em março de 

1947. A troca de notas não ocorreu, ainda segundo o mesmo documento, por “pressão da 

URSS, a quem tal iniciativa parecia pouco interessante”. Aproximadamente seis meses 

depois, entre outubro e novembro de 1947, novas tentativas de aproximação por parte do 

governo húngaro foram feitas por meio das missões diplomáticas brasileiras em Paris e 

Belgrado. O governo brasileiro, nessas oportunidades, teve uma atitude “menos 

                                                           
216 Ibid., p. 1-2.  
217 Ibid., p. 2. Anexada a essa mensagem, há uma minuta – sem indicação de autor, destinatário e 
classificada como secreta – na qual eram sintetizados os mesmos pontos citados anteriormente e se confiava 
a tarefa de iniciar as conversações a respeito do intercâmbio comercial com o bloco soviético a algum 
diplomata específico, mas sem mencionar nenhum nome. Ibid. Veja Anexo, “A Sua Excelência o Senhor”, 
Secreto, agosto de 1952, p. 1-2.  
218 FARIAS (2017, p. 360-61).  
219 AHMRE, 811 (42)(00) (83 a 87) (1947-67), Moscou-MRE, Confidencial, “Relações comerciais Brasil-
Hungria”, Moscou, 8 de março de 1947.  
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favorável”, já que receava que a Hungria caísse “sob o domínio soviético”, fato que 

ocorreu após o “golpe de estado de agosto de 1949”, no qual foi proclamada a República 

Popular da Hungria, com sua “consequente integração” à orbita soviética220. Em 1948, o 

partido socialdemocrata na Hungria havia sido forçado a se unir com o partido comunista. 

Ao mesmo tempo, a liberdade de expressão era limitada, e a oposição política fortemente 

reprimida221. 

O interesse do governo húngaro em se aproximar do Brasil ressurgiria em 1952. 

No início de julho, o ministro plenipotenciário da Hungria em Praga, com autorização de 

seu governo, questionou verbalmente o representante brasileiro na capital tcheca, ministro 

Argeu de Segadas Guimarães, qual seria a posição do governo brasileiro em relação à 

abertura de legações de ambos os países no Rio e em Budapeste. Em comunicação ao 

Itamaraty, Guimarães salientou que o diplomata húngaro nutria “vivo desejo de 

intercâmbio comercial” com o Brasil222. A Secretaria de Estado brasileira respondeu que, 

por “motivos vários”, entre os quais o de “falta de pessoal”, não convinha a abertura de 

uma legação em Budapeste. Pronunciava-se, no entanto, em princípio, não contrária a um 

intercâmbio comercial que favorecesse os interesses do país. Instruía, assim, que 

Guimarães encaminhasse quaisquer propostas que recebesse do governo húngaro223.  

O governo brasileiro era impelido ao comércio com o bloco soviético também 

por dificuldades econômicas. De acordo com Malan (2007), o conflito na Coreia teve 

“graves efeitos” sobre as contas externas do Brasil. Além disso, o país perdeu 

credibilidade em instituições financeiras internacionais a partir de 1952, e o governo 

Eisenhower (a partir de 1953) permaneceu pouco interessado – pelo menos até a 

Revolução Cubana em 1959 – nos problemas latino-americanos pelo resto da década224.  

O interesse do bloco soviético na região logo se estenderia também ao Brasil. 

Em setembro de 1953, uma nova tentativa de aproximação entre Hungria e Brasil 

ocorreria. O ministro-conselheiro da Hungria em Viena abordou a representação 

brasileira na capital austríaca com uma proposta de reatamento das relações. Especulava-

se, dentro do Itamaraty, se a iniciativa teria sido de “caráter puramente pessoal” ou se 

                                                           
220 AHMRE, 811 (42)(00) (83 a 87) (1947-67), Jorge de Oliveira Maia ao chefe da Divisão Política, 
Confidencial, Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1953, p. 1.  
221 APPLEBAUM (2012, p. 221-222).  
222 AHMRE, 811 (42)(00) (83 a 87) (1947-67), Praga-MRE, Confidencial, “Relações diplomáticas Brasil-
Hungria. Consulta do governo húngaro”, Praga, 5 de julho de 1952.  
223 AHMRE, 811 (42)(00) (83 a 87) (1947-67), MRE-Praga, Confidencial, “Relações diplomáticas Brasil-
Hungria”, Praga, 27 de agosto de 1952.  
224 MALAN (2007, p. 90).  
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refletiria “mudança na política internacional” da URSS “após a morte de Stalin”225. A 

segunda hipótese parece-nos, obviamente, muito mais plausível.  

Uma semana depois, a Seção de Estudos de Política Econômica enviou 

memorando ao chefe da Divisão Econômica com dados sobre o comércio da Hungria com 

países ocidentais. O estudo também trazia dados numéricos das trocas Brasil-Hungria em 

perspectiva histórica. Nos últimos anos, afirmava que não havia “nenhum produto de 

participação regular”; assinalava, no entanto, a participação de couros no biênio 1948-49 

e de algodão em 1951. Nas importações, mencionava máquinas de costura em 1948-49 e 

peles em 1949-50. Ressaltava que os outros produtos trocados não passaram de 

“quantidades insignificantes” e com “presença esporádica” no intercâmbio. Listava, 

entretanto, produtos produzidos na Hungria que poderiam interessar ao Brasil e vice-

versa226.  

O estudo sublinhava o fato de o governo húngaro ter assinado acordos 

comerciais com diversos países ocidentais ao longo de 1953 (França, Holanda, Noruega, 

Islândia e Grécia; além de Síria e Indonésia). Mas chamava a atenção, sobretudo, para um 

entendimento firmado com a Argentina no mês anterior. Nele, o país sul-americano 

enviaria lã, couros (e suas manufaturas), algodão, produtos organoterápicos e outros itens 

em menor volume. A Hungria, por sua vez, exportaria matérias-primas para fabricação 

de lâmpadas incandescentes e fluorescentes, isolantes, acessórios e medidores elétricos, 

fios de ferro e aço, aparelhos de raio X, microscópios, teodolitos, placas e películas 

radiográficas, instrumentos de medição radioelétrica, produtos químicos e farmacêuticos, 

tratores agrícolas, transformadores, máquinas para a indústria, acessórios para material 

ferroviário, ferramentas, vidros planos e outros itens227.  

As trocas da Hungria com o bloco soviético representavam cerca de 50% de seu 

comércio exterior. Parecia haver um esforço, de acordo com medidas recentes das 

autoridades húngaras, para conquistar novos mercados na América Latina. Nesse sentido, 

o memorando ainda mencionava que na Conferência Econômica de Moscou, realizada 

em abril de 1952, a Hungria havia proposto vender ao Brasil instalações frigoríficas, 

máquinas agrícolas e tratores, motores elétricos, locomotivas elétricas ou a diesel, ônibus, 

                                                           
225 AHMRE, 811 (42)(00) (83 a 87) (1947-67), Jorge de Oliveira Maia ao chefe da Divisão Política, 
Confidencial, Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1953, p. 1-2.  
226 AHMRE, 811 (42)(00) (83 a 87) (1947-67), Seção de Estudos de Política Econômica (Jayme Magrassi 
de Sá) ao Chefe da Divisão Econômica, Confidencial, Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1953, p. 1 (anexo). 
Veja Listas 1 e 2 e anexos “Comércio Exterior da Hungria” (sem número).  
227 Ibid., p. 1-2 do Item III – “Acordos Firmados pela Hungria”.  
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caminhões e trigo (de 20 a 50 mil toneladas). O Brasil exportaria algodão, lã, couros, café 

e cacau228. O chefe da Divisão Política e Cultural, Teixeira Soares, solicitou que com base 

nesse estudo fosse preparada uma “exposição de motivos à presidência da República”229.  

As conversações pareciam avançar. O ministro-conselheiro João Alberto Lins 

de Barros chefiaria a Missão Comercial Brasileira à Hungria em outubro de 1953. Ao 

relatá-la, sem dar maiores detalhes, afirmava que havia encontrado um ambiente 

“extremamente favorável ao início das relações econômicas com a URSS e com os países 

satélites que poderiam absorver vários produtos brasileiros”. Solicitava que estudos 

deveriam ser feitos para que se pudesse melhor compreender a estrutura econômica dos 

países do bloco socialista, bem como as reais possibilidades de trocas comerciais e 

financeiras. Acreditava que o “início dessas relações” contribuiria para o “rompimento 

do círculo vicioso com que o Brasil” se defrontava em suas relações econômicas. A busca 

por novos mercados era imprescindível, já que “sem a ajuda de capitais estrangeiros”, 

cujo volume de investimentos em um futuro próximo não seria suficiente, o Brasil 

contava apenas com suas exportações para o pagamento de “importações 

imprescindíveis”230.  

A situação econômica se agravava rapidamente no Brasil. Em junho, Oswaldo 

Aranha havia assumido o comando do ministério da Fazenda em substituição a Horácio 

Lafer. Segundo Malan (2007), a crise cambial era “sem precedentes”. Em setembro, 

Aranha comunicava ao Senado que a dívida externa de curto prazo do Brasil se 

aproximava de US$1 bilhão; aproximadamente o dobro da “relativamente estável” 

quantia vista entre 1947 e 1961231.  

As autoridades húngaras, porém, pareciam nutrir grande interesse no 

intercâmbio com o Brasil. Ainda em outubro, a vinda de uma Comissão Comercial 

Húngara ao Brasil, intermediada pelo mesmo ministro João Alberto, daria 

prosseguimento às conversações iniciadas em Budapeste. A comitiva comercial húngara 

                                                           
228 Ibid., p. 3.  
229 AHMRE, 811 (42)(00) (83 a 87) (1947-67), Seção de Estudos de Política Econômica (Jayme Magrassi 
de Sá) ao Chefe da Divisão Econômica, Confidencial, Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1953, p. 1. Uma 
cronologia das relações Brasil-Hungria, feita em 1961, afirma, no entanto, que a Secretaria de Estado havia 
decidido “reatar relações diplomáticas com a Hungria”, em setembro de 1953, desde que lhe “fosse dirigido 
pedido formal por parte desse país” já que a iniciativa de ruptura havia partido dela. Veja AHMRE, 920.1 
(42)(00) (1942-66), Informação da DPo, Confidencial, “Relações Brasil-Hungria”, Rio de Janeiro, 3 de 
fevereiro de 1961, p. 1-2.  
230 AHMRE, Telegramas (Recebidos e Expedidos), Consulados, Delegações, Diversos no Exterior e 
Particulares, A-Z (1950-57), caixa 80, DelBRASONUGenebra-MRE, Secreto, “Missão Ministro João 
Alberto. Relações comerciais”, Genebra, 12 de outubro de 1953, p. 1-2.  
231 MALAN (2007, p. 91).  
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seria composta do diretor-geral e do chefe do Departamento de Comércio, além de dois 

secretários. A Embaixada do Brasil em Viena se encarregaria de conceder visto aos 

integrantes da missão232. Em 14 de outubro, o governo brasileiro estaria “pronto” a reatar 

relações diplomáticas com a Hungria, desde que “lhe fosse dirigido pedido formal por 

parte desse país”, já que a iniciativa de ruptura havia partido da Hungria, assim como da 

Romênia, anteriormente233. Alguns dias depois, no entanto, o Itamaraty solicitava o 

“adiamento” da visita para uma data a ser fixada posteriormente, a partir de janeiro de 

1954. A justificativa era a “incerteza reinante” com as “novas medidas cambiais 

adotadas” pelo governo brasileiro234. A Secretaria de Estado afirmava que a visita da 

delegação comercial húngara somente seria “eficaz” depois que o “novo sistema cambial 

do Brasil” estivesse em “pleno funcionamento”235.  

O sistema cambial brasileiro foi “radicalmente” alterado em outubro de 1953. 

Isso foi feito, segundo Malan (2007), por uma conjunção de graves fatores: uma “redução 

abrupta” nas receitas de exportação, o esgotamento de linhas de crédito bilaterais capazes 

de auxiliar o balanço de pagamentos, e o crescente custo de serviço da dívida externa236. 

De Genebra, o ministro João Alberto respondeu que relataria “verbalmente” ao 

secretário geral os encontros que teve em Budapeste, uma vez que iria ao Rio no mês 

seguinte. Na mesma mensagem, disse ainda que, ao “assumir a iniciativa da visita à 

Hungria”, teve “apenas a intenção de alargar as relações comerciais do Brasil, sem 

comprometer a linha política do Itamaraty”237. Em janeiro de 1954, a Secretaria de Estado 

comunicava à Embaixada do Brasil em Viena que um “emissário” do governo húngaro 

se apresentaria na representação, em um “futuro próximo”, para tratar da possibilidade de 

reatar relações diplomáticas entre Hungria e Brasil. A mensagem asseverava que os 

integrantes da missão brasileira deveriam “ouvir [...], declarando-lhes [aos representantes 

                                                           
232 AHMRE, 811 (42)(00) (83 a 87) (1947-67), DelBRASONUGenebra-MRE, Confidencial, “Relações 
político-comerciais Brasil-Hungria”, Genebra, 23 de outubro de 1953.  
233 AHMRE, Telegramas (Expedidos), Organismos e Delegações (1953-55), caixa 469, MRE-
DelBRASONUGenebra, Confidencial, “Relações com a Hungria”, Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1953.  
234 AHMRE, 811 (42)(00) (83 a 87) (1947-67), MRE-DelBRASONUGenebra, Confidencial, “Relações 
político-comerciais Brasil-Hungria”, Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1953. 
235 AHMRE, Telegramas (Expedidos), Organismos e Delegações (1953-55), caixa 469, MRE-
DelBRASONUGenebra, Confidencial, “Relações com a Hungria”, Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1953.  
236 MALAN (2007, p. 93). O Brasil adotou um sistema de taxas múltiplas e leilões cambiais contemplados 
na instrução n. 70 da Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc), de outubro de 1953. Esse sistema 
permaneceu, em linhas gerais, em operação até 1961, quando foi alterado pelo presidente Jânio Quadros. 
MALAN (2007, p. 94).  
237 AHMRE, 811 (42)(00) (83 a 87) (1947-67), DelBRASONUGenebra-MRE, Confidencial, “Relações 
político-comerciais Brasil-Hungria”, Genebra, 30 de outubro de 1953.  
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húngaros] que o assunto será submetido ao governo brasileiro”238. Documento interno ao 

Itamaraty, datado de 1961, aponta que, nessa oportunidade, as relações não foram 

restabelecidas, pois “julgou-se [o governo brasileiro] que ainda não era chegado o 

momento oportuno para esse reatamento”239.  

Ainda no final de 1953, no entanto, o Itamaraty tomou a iniciativa de checar com 

o governo norte-americano se a exportação de minério de ferro para a Polônia e 

Tchecoslováquia poderia ser enquadrada na Emenda Battle. Em mensagem ao 

embaixador do Brasil em Washington, o secretário-geral substituto, Vasco Leitão da 

Cunha, afirmava que o Itamaraty teve o “cuidado de verificar” se o produto “não estava 

incluído nas disposições da Lei Battle” e, além disso, já havia informado “oficiosamente” 

o assunto à embaixada dos Estados Unidos no Rio, sem que esta evidenciasse qualquer 

tipo de “oposição” à exportação do minério. Cunha dizia que era de “grande interesse” 

que o assunto fosse “esclarecido definitivamente”, a fim de que fosse garantido o 

cumprimento de contratos da Companhia Vale do Rio Doce, bem como de outros 

exportadores brasileiros. Mencionava também que a Grã-Bretanha “teria obtido exceção 

à Lei Battle”, e vinha negociando a venda de materiais estratégicos com países 

comunistas240.  

Apesar dessa insegurança com relação à Tchecoslováquia, as perspectivas se 

mostravam animadoras. Em outubro de 1953, sua legação no Rio havia informado ao 

Itamaraty que o governo tcheco estava “disposto a fornecer ao Brasil material e 

equipamentos para a indústria do petróleo em todas as suas fases”241.  

O timing da proposta era oportuno. No dia 3 de outubro de 1953, o presidente 

Vargas havia assinado o projeto para a criação da Petrobras após aproximadamente dois 

anos de tramitação no Congresso Nacional. A questão do petróleo ganhava espaço 

crescente do debate interno brasileiro desde o final da década de 1940, com discussões 

acaloradas envolvendo diversos setores da sociedade a respeito de qual seria uma política 

adequada para o setor242.  

                                                           
238 AHMRE, 811 (42)(00) (83 a 87) (1947-67), MRE-Viena, Confidencial, “Brasil-Hungria. Reatamento 
das relações diplomáticas”, Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1954.  
239 AHMRE, 920.1 (42)(00) (1942-66), Informação da DPo, Confidencial, “Relações Brasil-Hungria”, Rio 
de Janeiro, 3 de fevereiro de 1961, p. 2.  
240 AHMRE, Despachos, Embaixadas, Varsóvia a Washington (1947-71), caixa 223, MRE-Washington 
(Secretário Geral substituto ao embaixador em Washington), Confidencial, “Exportação de minério de ferro 
para a Polônia e para a Tchecoslováquia”, Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1953, p. 1-2.  
241 AHMRE, 811 (42)(00) (78 a 81b) (1947-67), Chefe do Departamento Econômico e Consular ao 
Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, Confidencial, “Intercâmbio Brasil-Tchecoslováquia. 
Equipamentos para petróleo”, Rio de Janeiro, 13 de abril de 1954, p. 1.  
242 MORELI ROCHA (2016, p. 37-48). Veja também DIAS; QUAGLINO (1993, p. 101-04).  
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O tópico do fornecimento de equipamentos para a indústria petrolífera pela 

Tchecoslováquia foi estudado pelo Ministério das Relações Exteriores, sendo julgado 

“interessante” do ponto de vista econômico; desde que fosse levado a cabo dentro dos 

convênios já existentes entre os dois países. Da perspectiva política, não havia nada a 

“objetar”, segundo o Itamaraty, já que se tratava de dois países que mantinham relações 

comerciais e diplomáticas plenamente regulares. Assim, em meados de abril de 1954, o 

chefe do Departamento Econômico solicitaria ao presidente do Conselho Nacional do 

Petróleo a elaboração de estudos técnicos e de viabilidade comercial em face da proposta 

tcheca243.  

Pouco tempo depois da proposta original, ainda em novembro de 1953, uma 

missão econômica da Tchecoslováquia esteve em São Paulo. O chanceler enviou 

mensagens de agradecimento ao diretor do Serviço Social da Indústria de São Paulo 

(Sesi), e ao diretor do Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (Senai) pelas “atenções dispensadas” aos visitantes244. Com a aprovação de 

novas listas de produtos a serem trocados entre Brasil e Tchecoslováquia no mês seguinte, 

o chefe do Departamento Econômico e Consular, Décio Moura, informou o presidente da 

Confederação Nacional da Indústria, Euvaldo Lodi, sobre novos limites, 

consequentemente, para a importação de equipamentos tchecoslovacos245.  

O governo brasileiro se mostrava proativo em sua aproximação com os países 

do bloco soviético. Em dezembro, a Secretaria de Estado enviou mensagem à Delegação 

Permanente do Brasil em Genebra. Nela, solicitava que fosse feito “contato imediato” 

com uma missão comercial romena – que estava naquele momento em Genebra – e que 

chegaria a Buenos Aires no dia 23. O Itamaraty afirmava que estava pronto a receber os 

integrantes da comitiva em “caráter particular”, dizendo ainda que preferiria se avistar 

                                                           
243 AHMRE, 811 (42)(00) (78 a 81b) (1947-67), Chefe do Departamento Econômico e Consular ao 
Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, Confidencial, “Intercâmbio Brasil-Tchecoslováquia. 
Equipamentos para petróleo”, Rio de Janeiro, 13 de abril de 1954, p. 1-2.  
244 AHI, Associações Industriais, Cartas Expedidas (1953-58), Chefe do Departamento Econômico (em 
nome do ministro de Estado) e Consular ao Serviço Social da Indústria de São Paulo, “Visita de Missão 
Econômica da Tchecoslováquia”, Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1953. Na mesma pasta, veja Chefe 
do Departamento Econômico (em nome do ministro de Estado) e Consular ao SENAI – Departamento 
Regional – 6ª Região, São Paulo, “Visita de Missão Econômica da Tchecoslováquia”, Rio de Janeiro, 18 
de novembro de 1953. 
245 AHI, Associações Industriais, Cartas Expedidas (1953-58), Chefe do Departamento Econômico e 
Consular ao presidente da CNI, “Ajuste Comercial Brasil-Tchecoslováquia”, Rio de Janeiro, 18 de 
dezembro de 1953.  
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com o grupo antes da ida deles à capital argentina. A Legação do Brasil em Berna 

concederia os vistos246.  

É possível que a pressa do governo brasileiro estivesse relacionada com a busca 

imediata por petróleo e derivados na Romênia. Em 18 de novembro, o senhor W. Ernesto 

Simon havia submetido uma proposta de operação triangular, com a participação da 

Finlândia, ao diretor da Carteira de Câmbio do Banco do Brasil – ela seria remetida ao 

Itamaraty em seguida. De acordo com a oferta, o Brasil importaria, ao longo do ano de 

1954 e no âmbito do convênio fino-brasileiro já existente, produtos e subprodutos 

petrolíferos romenos, totalizando US$14,4 milhões; e exportaria, no mesmo período, café 

e outras mercadorias (desde que o produto não fosse reexportado para a Suíça ou Estados 

Unidos). Décio Moura afirmava que o Itamaraty encarava com “simpatia” a possiblidade 

de incremento comercial, bem como a aquisição de “parcela substancial de produtos 

petrolíferos e derivados sem dispêndio de divisas fortes”. Ressaltava, porém, que era 

necessário conhecer mais informações sobre a proposta para que a chancelaria brasileira 

pudesse se posicionar a respeito247.  

Segundo o ministro-conselheiro João Alberto, que se encontrava em Genebra, 

no entanto, a “premência de tempo para obter instruções de seu governo” impediu o chefe 

da missão romena de alterar o seu “programa de viagem”. Reiterava que a melhor maneira 

de conseguir algum contato, naquele momento, seria por meio de gestões do embaixador 

do Brasil em Buenos Aires248.  

Digno de nota é que, no mesmo dia, foi enviada mensagem de advertência ao 

ministro-conselheiro João Alberto que também seria remetida à legação do Brasil em 

Varsóvia:  

Reitero minhas instruções no sentido de não assumirem quaisquer 
compromissos, diretos ou indiretos, no sentido de novas relações com 
países satélites sem prévia iniciativa e autorização desta Secretaria de 

                                                           
246 AHMRE, Telegramas (Expedidos), Organismos e Delegações (1953-55), caixa 469, MRE-
DelBRASONUGenebra, Confidencial, “Missão Econômica da Romênia”, Rio de Janeiro, 18 de dezembro 
de 1953.  
247 AHMRE, 811 (42)(00) (78 a 81b) (1947-67), Chefe do Departamento Econômico e Consular (Décio de 
Moura) ao Diretor da Carteira de Câmbio do Banco do Brasil, Confidencial, “Operação triangular com a 
Finlândia e Romênia. Importação de petróleo romeno”, Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1953, p. 1-2. A 
primeira tentativa de aproximação romena no pós-guerra foi em 1947. A Embaixada da Romênia em 
Buenos Aires apresentou um aide-mémoire, em 19 de novembro de 1947, a diplomatas brasileiros, 
materializando o interesse romeno em se aproximar do Brasil após alguns contatos entre representantes dos 
dois países. Veja AHMRE, 920.1 (42)(00) (1942-66), Informação da Divisão Política, Confidencial, 
“Relações Brasil-Romênia”, Brasília, 3 de fevereiro de 1961.  
248 AHMRE, Telegramas (Recebidos), ONU, Organismos e Delegações (1952-57), caixa 464, 
DelBRASOITGenebra-MRE, Confidencial, “Missão Econômica da Romênia”, Genebra, 22 de dezembro 
de 1953.  
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Estado. Com relação [à] Alemanha Oriental convém aguardar 
oportunidade e regular comunicação com esta Secretaria249.  

 

Dizia ainda, na mesma mensagem, que essas instruções – vindas provavelmente 

do secretário-geral ou chanceler – coincidiam com as conversas mantidas com o próprio 

ministro João Alberto no Rio de Janeiro250. É possível que, nas conversações com o 

governo húngaro, o diplomata brasileiro tenha tomado alguma decisão sem consultar a 

chancelaria brasileira. Em relação à Alemanha Oriental, no dia seguinte, o presidente da 

Câmara de Comércio Exterior da RDA, Lessing, enviou carta para João Alberto 

manifestando o interesse do país socialista em reatar as relações comerciais com o Brasil 

e convidando o ministro-conselheiro para uma visita à Alemanha Oriental, onde seria 

recebido pelo ministro do Comércio Exterior251.  

Em 20 de janeiro de 1954, ainda em Genebra, João Alberto declinaria o convite 

por ter assumido recentemente a chefia da Delegação Permanente junto às Organizações 

Internacionais, o que o deixara impossibilitado de “aceitar compromissos em futuro 

próximo”, pois não sabia ao certo quando poderia se ausentar da sede da missão sob sua 

direção. Ciente da delicadeza do tema, ressaltou que em uma próxima oportunidade 

entraria em contato com Lessing, de forma a ajustar uma data para visita que também 

fosse conveniente para as autoridades da Alemanha Ocidental252. O brasileiro, entretanto, 

faleceria pouco tempo depois253. O tema do reatamento comercial com os países do bloco 

                                                           
249 AHMRE, Telegramas (Expedidos), Organismos e Delegações (1953-55), caixa 469, MRE-
DelBRASONUGenebra, Confidencial, “Relações Comerciais com a Alemanha (PARA O MINISTRO 
JOÃO ALBERTO)”, Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1953. 
250 Ibid.  
251 CPDOC-FGV, JA ap mre 1952.01.15. Presidente da Câmara para Comércio Exterior da RDA, dr. 
Lessing-ministro João Alberto Lins de Barros. Berlim, 23 de dezembro de 1953. Essa carta foi enviada de 
Paris para Genebra por Maximiliano Stahlschmidt, após uma reunião deste com o presidente da Câmara do 
Comércio Exterior da RDA - o primeiro contato entre João Alberto e Lessing também havia sido feito por 
Stahlshcmidt ao enviar uma carta em nome do brasileiro para Lessing. Após o encontro, Stahlschmidt 
informou a João Alberto que Lessing observava com grande interesse a visita de uma delegação húngara 
ao Rio de Janeiro. Stahlschmidt (com endereços permanentes no Rio de Janeiro e em Berlim) agiu, portanto, 
como um elo entre João Alberto e a Câmara de Comércio Exterior da RDA, buscando o reatamento das 
relações comerciais entre Brasil e Alemanha Oriental, sem o aval do Departamento Econômico do 
Itamaraty. Isso porque, na mesma mensagem ao ministro brasileiro, dizia que se obtivesse “qualquer coisa 
de positivo”, dirigir-se-ia “imediatamente ao Rio”, a fim de “esclarecer” sua “situação” com o chefe do 
Departamento Econômico e Consular, ministro Décio Moura. Além disso, afirmou que Lessing reconhecia 
seu “empenho particular pelo reatamento das relações comerciais”. Stahlschmidt-João Alberto Lins de 
Barros, Berlim-Genebra. Berlim, sem data exata (entre 24 de dezembro de 1953 e 20 de janeiro de 1954), 
p. 1-2.  
252 CPDOC-FGV, JA ap mre 1952.01.15. João Alberto Lins de Barros-Lessing, Genebra-Berlim. Genebra, 
20 de janeiro de 1954.  
253 FARIAS (2017, p. 361).  
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soviético permaneceria, porém, como algo a ser analisado e discutido por diferentes 

administrações brasileiras ao longo do restante da década de 1950.  

 

Considerações finais 

Limitações domésticas conjugadas com ofertas de aproximação do bloco 

soviético impulsionariam um interesse renovado do governo brasileiro em trocas 

comerciais com os países socialistas do Leste Europeu principalmente a partir de 1953. 

É preciso considerar também a influência dos movimentos feitos pela 

chancelaria argentina em relação ao bloco soviético nesse comportamento de maior 

abertura por parte do governo Vargas. Em alguns momentos, era como se o Brasil 

estivesse sempre um passo atrás – do ponto de vista comercial – do que já havia sido 

conseguido pela Argentina.  

Deve-se notar que iniciativas visando ao incremento do comércio bilateral foram 

iniciadas ainda antes da morte de Stálin. Além disso, o estabelecimento da hegemonia 

soviética no Leste Europeu não diminuiu o interesse dos líderes desses países em 

incrementar suas trocas com o Brasil. As importantes mudanças na política externa 

soviética, ocorridas após a morte do ditador, seriam aprofundadas por outras lideranças 

em uma nova conjuntura doméstica e internacional nos anos subsequentes.  

O estabelecimento de relações comerciais com a Hungria, além de manter os 

laços diplomáticos com Polônia e Tchecoslováquia – considerando que todos esses países 

estavam sob a hegemonia soviética desde 1949 – engendrariam, naturalmente, novas 

tentativas de aproximação comercial entre Brasil e União Soviética em 1954-1955, como 

veremos no capítulo seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

98 

 

Capítulo 2 – Modernização, descolonização e efeito-demonstração (1953-1959)  

 

Introdução 

É consenso na literatura sublinhar a guinada ocorrida na política externa 

soviética após a morte de Stalin em março de 1953254. As diretrizes gerais dessa mudança 

seriam mais sentidas com a consolidação de Nikita Khrushchev no poder a partir de 

1955255, e ela teria como características a ampliação do comércio externo com países 

capitalistas, o engajamento nos organismos multilaterais e a busca de alianças com países 

de Terceiro Mundo – principalmente por meio de programas de assistência econômica. 

Assim, uma mudança significativa na conduta externa da URSS ocorreria: a difusão 

internacional do modelo soviético deveria ser pela via da transição pacífica ao socialismo. 

A principal mudança no cenário internacional em meados da década de 1950 foi 

a emergência de nacionalismos e de posições neutralistas na esteira do processo de 

descolonização afro-asiática. Esse processo, no entanto, ainda estava em andamento na 

Ásia e se iniciava na África durante esse período. O uso da força por França, Grã-Bretanha 

e Israel contra o Egito em 1956 teria como consequência – no caso do Egito – a 

consolidação da posição de Gamal Abdel Nasser como líder nacionalista. De modo 

semelhante, a conquista da independência pela Indonésia em 1949 fortaleceu o 

sentimento nacionalista e a posição política de Sukarno. Na Índia recém-independente, a 

liderança de Nehru buscava um espaço de barganha entre as superpotências – 

especialmente após a ocorrência da Revolução Chinesa em 1949256.  

A cessação de hostilidades da Guerra da Coreia em 1953 e, dois anos depois, a 

Conferência de Genebra, na qual se reuniram a nova liderança do Kremlin (representada 

pelo trio Khrushchev, Bulganin e marechal Zhukov) com o presidente Eisenhower, 

resultaram em uma atmosfera menos tensa entre Estados Unidos e URSS – apesar de o 

encontro não produzir nenhum acordo concreto257. Khrushchev, ao rememorar essa 

reunião, afirmaria que nela foi convencido de que ‘não havia nenhum tipo de situação de 

pré-guerra existente’, e que ‘nossos inimigos’ temiam a URSS ‘da mesma maneira que 

nós’ os temíamos258.  

                                                           
254 TAUBMAN (2003, p. 325-360), MASTNY (2013, p. 312-333), ZUBOK (2007, p. 163-191) e 
RUPPRECHT (2015, p. 22-23).  
255 ZUBOK (2007, p. 95-98).  
256 VIZENTINI (2004, p. 90-91). WESTAD (2013, p. 114). ENGERMAN (2018, p. 37-44, p. 52-57).  
257 ZUBOK (2007, p. 106-08).  
258 Ibid., p. 108.  
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Ao mesmo tempo, o Cominform seria reorganizado no âmbito da burocracia do 

PCUS. O órgão mudaria de chefe e de denominação algumas vezes. A partir de 1955, 

Boris Ponomarev lideraria o então renovado Departamento Internacional do Comitê 

Central do PCUS. Seu objetivo era supervisionar o trabalho de diversas organizações e 

instituições do bloco soviético, visando a promover culturalmente a URSS em países 

estrangeiros259.  

Na América Latina, essas mudanças na política externa soviética começaram a 

ser sentidas a partir de 1956. Em janeiro, o premiê Nikolai Bulganin ofereceu, para países 

latino-americanos, a expansão das relações diplomáticas, econômicas e culturais, além de 

assistência técnica e a conclusão de entendimentos para treinamento técnico260. 

Importante notar que essa manifestação coincide com a ascensão de Juscelino Kubitschek 

como presidente da República no Brasil.  

A capacidade de influência soviética na América Latina, e no Brasil 

especificamente, não se daria de forma imediata. Vizentini (2004) e Bueno (2008) 

concordam que a partir de meados de 1958 foram assentadas as bases para uma política 

externa mais autônoma em relação aos Estados Unidos – com algum espaço para se 

aproximar da URSS. O ponto de virada, segundo os dois autores, teria sido o lançamento 

da Operação Pan-Americana, a qual culminaria, nos dois governos seguintes, na chamada 

Política Externa Independente (1961-64) (VIZENTINI, 2004, p. 89; BUENO, 2008, p. 

306). Caldas (1996) menciona, no entanto, que já em 1957 o governo brasileiro “estudava 

a possibilidade” de vir a assinar entendimento comercial com a URSS261.  

Argumentamos, entretanto, que já em 1956 o governo brasileiro era confrontado 

a analisar a possibilidade de se aproximar da URSS. O ponto fulcral é que o Brasil estava 

sendo alvo de uma “ativa política externa soviética no Terceiro Mundo”262, e 

representantes do bloco soviético fizeram “repetidas gestões para reatar os laços políticos 

com o Brasil”263. Após o lançamento do primeiro satélite artificial (Sputnik-1), em 

outubro de 1957, os Estados Unidos ficaram para trás na corrida espacial. Além disso, as 

taxas de crescimento econômico da superpotência socialista na segunda metade da década 

                                                           
259 RUPPRECHT (2015, p. 30). De acordo com esse autor, o Cominform chegou a abrir um escritório em 
Buenos Aires visando difundir ordens de comando aos partidos comunistas latino-americanos. Ainda 
segundo Rupprecht, no entanto, nos primeiros anos após a morte de Stálin, a América Latina ‘desapareceu 
do radar de Moscou’. Ibid.  
260 CLISSOLD (Ed.). (1970, p. 158-59). Veja também RUPPRECHT (2015, p. 24).  
261 CALDAS (1996, p. 134).  
262 VIZENTINI (2004, p. 104).  
263 FARIAS (2017, p. 366).  
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de 1950 eram expressivas para uma país de industrialização tardia e severamente 

devastado pela Segunda Guerra Mundial264. Essas características “seduzia[m] 

crescentemente”, de acordo com Vizentini, os países do Terceiro Mundo a adotar o 

“modelo soviético”. A possibilidade de cooperação econômica, nesse cenário, poderia ser 

atrativa a países em desenvolvimento265 (VIZENTINI, 2004, p. 104).  

Adicionalmente, o Brasil era o único país latino-americano com capacidade de 

influência regional com o qual a URSS não mantinha relações. Os laços comerciais e 

diplomáticos da superpotência socialista com a Argentina e com o México não seriam 

interrompidos com o início da Guerra Fria, como ocorreu com o Brasil266. Seria, até certo 

ponto natural, portanto, que a União Soviética dedicasse alguma atenção especial, como 

constataremos neste capítulo, a se aproximar do Brasil durante a segunda metade dos anos 

1950.  

No Brasil, desde 1954, alguns empresários locais com contatos na União 

Soviética buscavam novas possibilidades de comércio bilateral, mesmo após a recusa, por 

parte do governo Vargas, de enviar uma missão comercial a Moscou. Esses eventos 

desafiam a literatura, que argumenta que o interesse soviético na América Latina – e no 

Brasil especificamente – começou a crescer somente após a Revolução Cubana em 

1959267. 

Além disso, argumentamos, neste capítulo, o papel relevante de parlamentares 

de ambos os países no sentido de modelar uma aproximação entre Brasil e União 

Soviética, e esses movimentos tiveram início com a ida da primeira missão parlamentar 

brasileira à URSS em 1956. Duas outras missões semelhantes a sucederam em 1957.  

Ao mesmo tempo, diplomatas soviéticos buscavam contato com seus homólogos 

brasileiros em diversos pontos do mundo, propondo, insistentemente, uma 

reaproximação. Entre a ocorrência dessas iniciativas e a realização da Conferência 

Interparlamentar no Rio de Janeiro em 1958, um ‘novo momento’ surgiu – de acordo com 

representantes soviéticos – nas relações bilaterais. A opinião pública brasileira em relação 

à URSS teve mudança gradual, devida, sobretudo, ao efeito-demonstração da 

                                                           
264 Estatísticas ocidentais contrastam um crescimento médio de 5,7% da economia soviética entre 1950 e 
1960 com um aumento médio de apenas 2,7% da economia norte-americana entre 1951 e 1960. Os dados 
oficiais soviéticos – acusados de exagerar as cifras de crescimento da economia da URSS – apontam um 
incremento médio de 10,3% entre 1951-1960. Veja SEGRILLO (2000, p. 249-50).  
 
266 BLASIER (1989, p. 17).  
267 SPENSER (2008, p. 383) e MILLER (1989, p. 5-6). São exceções SEWELL (2008), pp. 841-868 e 
RUPPRECHT (2015).  
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modernização soviética. Adicionalmente, dificuldades econômicas domésticas impeliram 

o governo brasileiro a buscar mercados alternativos para exportar excedentes de café e 

importar trigo e petróleo em 1959-60 (BUENO, 2008, p. 299-300). Ambos os produtos, 

não por acaso, estavam no cerne da discussão econômica brasileira, pois configuravam o 

principal obstáculo à unificação da taxa de câmbio no País – ponto-chave da divergência 

entre o FMI e o governo brasileiro no biênio 1958-59268. Esse quadro se refletiu em maior 

disposição para se aproximar da URSS e de seu bloco de influência.  

Do lado soviético, veremos que o interesse em se aproximar do Brasil também 

se intensificou a partir de 1958, aproximadamente ao mesmo tempo em que emergia uma 

competição pela primazia do movimento comunista internacional. Ao mesmo tempo em 

que acontecia a Revolução Cubana, em janeiro de 1959, a relação sino-soviética estava 

‘em crise’. Mao Zedong havia classificado como traição de classe o slogan soviético da 

‘competição pacífica’. O líder chinês ainda criticava as relações de Moscou com países 

não socialistas de Terceiro Mundo como ‘dirigidas contra a China’269.  

O objetivo deste capítulo é analisar, portanto, como ocorreu essa aproximação 

entre Brasil e URSS desde o advento de uma nova política externa soviética para o 

Terceiro Mundo até o envio de uma missão comercial brasileira a Moscou para a 

assinatura de um acordo comercial em 1959. Há um processo claro de aproximação que 

envolve diversos atores, no qual buscaremos caracterizar os múltiplos momentos de 

aproximação e discutir as razões para que esses movimentos não se concretizassem no 

reestabelecimento das relações diplomáticas entre Brasil e URSS ainda no governo 

Kubitschek.  

O primeiro item tratará de conversas reservadas a respeito da possibilidade de 

incrementar o comércio entre o Brasil e o bloco soviético. Essas propostas de 

aproximação surgiram tanto dentro do Itamaraty quanto vindas da URSS. O segundo item 

analisará as mudanças na política externa soviética em relação ao Terceiro Mundo após 

a ascensão de Nikita Khrushchev como líder da URSS. Em seguida, discutiremos qual 

impacto teve a internacionalização da União Soviética – tanto no âmbito bilateral como 

multilateral – em uma aproximação com o Brasil. A seguir, examinaremos a questão das 

trocas entre Brasil e URSS no âmbito das missões parlamentares e, por último, trataremos 

da ofensiva soviética à América Latina, especificamente ao Brasil, e as resistências 

                                                           
268 ORENSTEIN; SOCHACZEWSKI (1990, p. 193). VILLELA (2011, p. 39). Para as divergências entre 
o governo Kubitschek e o FMI veja OLIVEIRA (2018, p. 57-95).  
269 WESTAD (2013, p. 69-70).  
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internas que não permitiram o reestabelecimento de relações diplomáticas entre os dois 

países ainda durante o governo Kubitschek.  

 

2.1 Conversas reservadas 

 

No início de 1954, a situação doméstica brasileira era conturbada. Em dois 

discursos, o presidente Vargas atacou as empresas estrangeiras no país, denunciando 

remessas de lucros excessivos e atribuindo as dificuldades econômicas pelas quais o país 

atravessava à atuação dessas empresas. Vargas tentava angariar apoio político após ter 

iniciado um programa de estabilização econômica em 1953, conforme mencionado no 

Capítulo 1, com Oswaldo Aranha no comando do ministério da Fazenda. O plano, no 

entanto, não caminhava bem. Foram feitas reformas no sistema cambial, e as importações 

foram drasticamente reduzidas. Agravando essa situação, os Estados Unidos diminuíram 

substancialmente suas compras de café brasileiro, buscando outros mercados com preços 

mais competitivos, o que causou forte diminuição nas reservas em moeda forte brasileiras 

(SKIDMORE, 1979, p. 157-58)270. Além disso, a aprovação de uma lei de caráter ainda 

mais nacionalista do que a proposta pelo presidente Vargas aumentaria ainda mais o 

ceticismo do governo norte-americano em relação ao Brasil. Washington, conforme 

Hilton (1981) afirma, não estava disposta a iniciar um amplo programa de assistência para 

o desenvolvimento econômico nos moldes imaginados pelas lideranças políticas 

brasileiras no início dos anos 1950271.  

Foi a fim de amenizar esse cenário de estrangulamento externo que o chefe do 

Departamento Econômico e Consular do Itamaraty, Décio Moura, afirmou que o governo 

brasileiro se considerava pronto para iniciar a “formulação de uma nova política 

comercial com o exterior”. O objetivo seria promover maior “diversificação” de mercados 

– tanto para exportações como importações – principalmente no tocante a equipamentos, 

matérias-primas e bens de consumo “ainda não produzidos no país”. Moura, em nome do 

chanceler Vicente Rao, argumentava que o Brasil estava considerando as possibilidades 

de intercâmbio comercial com “outros países fora do grupo das democracias ocidentais”, 

já que estes ganhavam peso econômico de maneira crescente.  

                                                           
270 Em fevereiro de 1954, a situação se tornaria ainda mais grave com a publicação do Manifesto dos 
Coronéis pela imprensa e a apresentação de um relatório, por parte do ministro do Trabalho, João Goulart, 
propondo um aumento de 100% no salário mínimo. Após esses episódios, o presidente Vargas, em posição 
fragilizada, demitiria o ministro da Guerra e o ministro do Trabalho. SKIDMORE (1979, p. 164-66).  
271 HILTON (1981, p. 615).  
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As razões para que esse “afastamento” ainda existisse, prosseguia o diplomata, 

eram de cunho “político-ideológico”, e a fim de que os “superiores interesses nacionais” 

prevalecessem, era necessária uma “revisão” dessa conduta. Sublinhava, ainda, a 

manutenção das relações do Brasil com Polônia, Tchecoslováquia e Iugoslávia (exceções 

nesse quesito). Segundo Moura, o principal problema em relação ao comércio com esses 

três países era o da “reexportação” de produtos brasileiros para terceiros (em geral dentro 

do bloco soviético) com “evidente prejuízo para o Brasil”, o que poderia ser evitado com 

o estabelecimento de relações econômicas diretas com os outros países da esfera de 

influência soviética272.  

A fim de sondar essas possibilidades, o Itamaraty buscou informações sobre 

aspectos específicos do intercâmbio comercial com países da “Cortina de Ferro273” por 

meio de suas representações pelo mundo. O alvo eram outros países que mantinham 

relações diplomáticas com a URSS e já tinham algum tipo de relação comercial com 

países do bloco soviético. Assim, um questionário com oito perguntas foi elaborado e 

enviado às representações brasileiras em Estocolmo, Helsinque, Copenhague, Haia, 

Tóquio, Camberra, Karachi, Nova Délhi, Ancara, Cairo, Roma, Paris, Ottawa, Cidade do 

México, Cidade da Guatemala, Montevidéu e Buenos Aires274.  

Os questionamentos diziam respeito basicamente à capacidade dos países da 

Cortina de Ferro em cumprir “praxes de comércio usuais (prazos de entrega, observância 

das cláusulas contratuais em geral)”, à qualidade das mercadorias advindas desses países, 

bem como à listagem dos produtos mais exportados pelo bloco275.  

As respostas foram as mais variadas. Suécia, Dinamarca e Finlândia já tinham 

relações comerciais relativamente desenvolvidas com a URSS e com alguns países de seu 

bloco; inclusive com compromissos firmados. Para Itália e França, havia boas 

perspectivas de incremento. O mesmo não se podia dizer quanto a Canadá, Austrália e 

México, com os quais o volume das trocas ainda era pequeno. O Japão, naquele momento, 

negociava o envio de embarcações à URSS em troca de minerais. Assim como o 

Paquistão, não tinha nenhum tipo de entendimento comercial formal com a União 

                                                           
272 AHMRE, 811 (42)(00) (00 a 30) (1942-57), MRE-Estocolmo, Chefe do Departamento Econômico e 
Comercial ao Encarregado de Negócios, Confidencial, “Relações comerciais Brasil-Europa Oriental”. Rio 
de Janeiro, 26 de janeiro de 1954, p. 1-2. A mesma mensagem, enviada às outras missões brasileiras, foi 
remetida entre 9 e 30 de janeiro de 1954.  
273 A China Continental foi incluída na análise da maioria dos diplomatas brasileiros.  
274 AHMRE, 811 (42)(00) (00 a 30) (1942-57), MRE-Estocolmo, Chefe do Departamento Econômico e 
Comercial ao Encarregado de Negócios, Confidencial, “Relações comerciais Brasil-Europa Oriental”. Rio 
de Janeiro, 26 de janeiro de 1954, p. 2.  
275 Ibid., p. 2-3.  
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Soviética. Para os países que possuíam um parque industrial sofisticado, como os do norte 

da Europa, os produtos manufaturados vindos principalmente da URSS, Alemanha 

Oriental, Tchecoslováquia e Hungria eram considerados de qualidade inferior. O bloco 

da Europa Oriental supria Suécia, Dinamarca, Finlândia e Holanda com commodities, 

especialmente minerais e petróleo. Quanto ao cumprimento dos contratos, a experiência 

desse conjunto de países em suas relações com o bloco soviético variava 

significativamente, e um julgamento categórico era impossível276.  

Em relação às perspectivas para o Brasil, entretanto, devem-se notar alguns 

pontos nos contatos feitos na Índia e no Egito. O representante brasileiro em Nova Délhi, 

Ildefonso Falcão, não respondeu aos questionamentos de forma pormenorizada, mas se 

posicionava favoravelmente a restabelecer as relações entre Brasil e URSS; bem como 

com outros países de sua área de influência. Falcão via com bons olhos a possibilidade 

de maior abertura do regime soviético após a morte de Stalin. Considerava a manutenção 

da posição atual do Brasil em relação à URSS uma “expressão de isolamento”, que do 

ponto de vista econômico seria “lesiva”277. Do Cairo, o representante brasileiro dizia que 

havia ocorrido um incremento no comércio entre o Egito e a URSS nos três anos 

anteriores. A superpotência comunista supria a falta da Inglaterra, obtendo algodão em 

troca de trigo. O Egito ainda importava máquinas e equipamentos da Polônia, Hungria e 

Tchecoslováquia; açúcar da Bulgária, além de trigo e petróleo da Romênia. Todas essas 

operações eram feitas na base de permuta, sem queixas dos comerciantes domésticos em 

relação aos produtos importados, e como um meio de “propaganda para demonstrar o 

progresso por que passam os países comunistas”278.  

O caráter político da empreitada comercial soviética a novos mercados 

despertava controvérsia principalmente entre observadores norte-americanos e da Europa 

                                                           
276 AHMRE, 811 (42)(00) (00 a 30) (1942-57), México-MRE, Confidencial, “Relações comerciais. Brasil-
Europa Oriental”, México DF, 27 de janeiro de 1954; Ottawa-MRE, Confidencial, “Relações comerciais 
Brasil-Europa Oriental”, Ottawa, 29 de janeiro de 1954; Helsinki-MRE, Confidencial, “Relações 
comerciais Brasil-Europa Oriental”, Helsinki, 12 de fevereiro de 1954; Tóquio-MRE, Confidencial, 
“Relações comerciais do Japão com os países comunistas”, Tóquio, 24 de fevereiro de 1954; Copenhague-
MRE, Confidencial, “Relações comerciais Brasil-Europa Oriental”. Copenhague, 24 de fevereiro de 1954; 
Estocolmo-MRE, Confidencial, “Relações comerciais Suécia-Europa Oriental e China”. Estocolmo, 3 de 
março de 1954; Haia-MRE, Confidencial, “Relações comerciais Brasil-Europa Oriental”, Haia, 5 de março 
de 1954; Roma-MRE, Confidencial, “Relações comerciais Brasil-Europa Oriental”, Roma, 18 de março de 
1954 e Canberra-MRE, Confidencial, “Relações comerciais Brasil-Europa Oriental”, Canberra, 18 de 
março de 1954. Todos os documentos estão na pasta supracitada. As respostas das representações brasileiras 
em Montevidéu e Buenos Aires, infelizmente, não foram encontradas.  
277 AHMRE, 811 (42)(00) (00 a 30) (1942-57), Nova Délhi-MRE, Confidencial, “Relações comerciais. 
Brasil-Europa Oriental”, Nova Délhi, 17 de março de 1954, p. 3.  
278 AHMRE, 811 (42)(00) (00 a 30) (1942-57), Cairo-MRE, Confidencial, “Intercâmbio comercial do Egito 
com países da Cortina de Ferro”, Cairo, 12 de fevereiro de 1954, p. 1-2.  
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Ocidental. Em Roma, um representante brasileiro observava que a intensificação nas 

relações comerciais poderia “provocar uma reação geral” dos países subdesenvolvidos 

interessados em incrementar o comércio com o bloco soviético contra as “provisões” da 

Emenda Battle279.  

Restrições ao comércio externo de países com problemas crônicos na balança de 

pagamentos gerariam, certamente, insatisfação e alimentariam um sentimento anti-

imperialista – no caso brasileiro, antiamericano. Em março, Vargas, em discurso no 

Congresso Nacional, enfatizou as desvantagens estruturais às quais o país estava 

submetido em suas trocas externas. Em tom francamente nacionalista, afirmou que o 

“mercado livre” tinha se revelado um “instrumento inadequado para alcançar os objetivos 

que induziriam sua criação: não condizia com a expansão das exportações, nem com o 

estímulo à imigração de capitais”. Concluiu dizendo que o desequilíbrio no balanço de 

pagamentos não era nem “transitório” nem “superficial”, mas o sintoma de “uma 

profunda crise de estrutura no campo das nossas relações com o estrangeiro – com graves 

repercussões sobre a economia interna do país” (SKIDMORE, 1979, p. 168). Nesse 

cenário, ainda em março de 1954, havia indicações claras que o tópico da importância das 

relações comerciais com os países socialistas poderia voltar com força à agenda do 

governo (VIZENTINI, 2004, p. 72). 

No início do mês seguinte, Brasil e Polônia firmaram um Acordo de Comércio 

e Pagamentos. A Hungria, apesar de manter apenas relações comerciais com o Brasil, 

também aparecia com uma proposta. Ao longo das negociações para um Acordo de 

Comércio e Pagamentos, o chefe da Delegação Econômica da Hungria afirmou que o 

governo da Romênia estava interessado em fornecer petróleo e derivados para o Brasil, a 

serem pagos pelo Acordo de Clearing Brasil-Hungria280. Devido à escassez de divisas 

brasileiras, a sugestão parecia ainda mais interessante.  

Apesar desses movimentos, no início do segundo semestre, o presidente Vargas 

já se encontrava em uma posição “extremamente vulnerável” (SKIDMORE, 1979, p. 

173). Embora o plano de estabilização econômica tenha apresentado algum resultado, e 

o aumento do salário mínimo – anunciado por ele em discurso no dia 1º de maio – ter sido 

posto em prática no início de julho, uma coalizão antigetulista que envolvia civis e 

                                                           
279 AHMRE, 811 (42)(00) (00 a 30) (1942-57), Roma-MRE, Confidencial, “Relações comerciais Brasil-
Europa Oriental”, Roma, 18 de março de 1954, p. 3.  
280 AHI, Conselho Nacional do Petróleo, Ofícios Expedidos (1952-58), Chefe do Departamento Econômico 
e Consular ao Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, Reservado, “Compra de petróleo da România. 
Clearing Brasil-Hungria”. Rio de Janeiro, 23 de junho de 1954.  
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militares ganhava corpo de maneira crescente. Além disso, a imprensa denunciava a 

“imoralidade” e a “corrupção” que haviam tomado conta do Catete. Mais grave, porém, 

era a capacidade reduzida de Getúlio em buscar apoio na classe trabalhadora ou em 

aliados no mesmo espectro ideológico. No campo da esquerda, por exemplo, o PCB tinha 

uma posição ambígua. Não obstante a cooperação informal com os trabalhistas no 

movimento sindical, o partido se opunha à disposição do presidente em firmar um acordo 

militar com os Estados Unidos e a seguir uma orientação norte-americana de defesa do 

hemisfério (SKIDMORE, 1979, p. 173-75). Foi nesse contexto interno extremamente 

delicado, agravado com o atentado na Rua Toneleros, que o governo da União Soviética 

daria um passo mais concreto de aproximação com o Brasil.  

Logo após regressar a Nova York, no início de agosto de 1954, o cônsul-geral 

Hugo Gouthier recebeu uma ligação do delegado soviético nas Nações Unidas afirmando 

que desejaria vê-lo com “urgência”. Durante a ausência do representante brasileiro do 

posto, Tsarapkin havia formulado um convite para que Gouthier fosse à URSS em 

companhia de outro diplomata brasileiro, em uma missão econômica que duraria 30 dias 

no mês de setembro. O representante soviético acrescentou que, em uma reunião in loco, 

em Moscou, seria dado ao Brasil o conhecimento dos “termos preferenciais e favoráveis” 

para o intercâmbio comercial entre os dois países. Mencionou a possibilidade de oferecer 

máquinas agrícolas, equipamentos para a sondagem de petróleo, petróleo e trigo em troca 

de produtos brasileiros281.  

Negou que a iniciativa tivesse qualquer “caráter político” e sublinhou que 

representantes de Argentina, Chile e México já tinham aceitado enviar missões à 

URSS282. De seu lado, Gouthier confessou estar “surpreso” com as conversações em sua 

ausência, mas ponderou que a diminuição de tensão no cenário internacional condizia 

com uma possibilidade de incremento comercial com países da Cortina de Ferro. No final 

da comunicação ao Itamaraty, citou a repercussão “desfavorável” que isso poderia ter 

para o Brasil no governo norte-americano283. 

                                                           
281 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Consulado Geral em Nova York-MRE, Confidencial, 
“Missão Econômica brasileira à Rússia”. Nova York, 6 de agosto de 1954, p. 1.  
282 México e Chile estavam sendo cortejados pela superpotência comunista para incrementar o comércio 
bilateral. O primeiro mantinha relações diplomáticas com a URSS desde 1942. O segundo rompeu com 
Moscou em 1947. Veja BLASIER (1989, p. 17). Em 1954, 26 delegações latino-americanas já haviam 
visitado a URSS. Veja RUPPRECHT (2015, p. 49).  
283 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Consulado Geral em Nova York-MRE, Confidencial, 
“Missão Econômica brasileira à Rússia”. Nova York, 6 de agosto de 1954, p. 2. Gouthier ainda sugeriu, 
com a concordância de Tsarapkin, que a comitiva brasileira fosse aumentada e tivesse um representante da 
Divisão Econômica do Itamaraty, um funcionário da Superintendência da Moeda e Crédito (SUMOC) e 
um secretário da Delegação Permanente do Brasil na ONU. Segundo outro diplomata brasileiro, Tsarapkin 
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A resposta do governo brasileiro veio em dez dias. O chanceler não julgava 

“oportuna” a aceitação do convite feito pela União Soviética284. Outros países da América 

Central também declinaram da mesma solicitação285.  

A disposição soviética, no entanto, persistia. Quando Gouthier se encontrou com 

Tsarapkin para comunicar a posição do governo brasileiro, o soviético reafirmou o “maior 

interesse” na presença do Brasil em Moscou e aventou a possibilidade de a visita ter 

apenas um caráter de “observação econômica” mediante um convite “pessoal”. O 

ministro brasileiro explicou a dificuldade em se dissociarem esses papéis quando se 

tratava de funcionários diplomáticos. Para o soviético, os países da América Central não 

aceitaram seu convite por “pressão” do governo norte-americano. Em resposta, Gouthier 

fez questão de ressaltar que esse não era o caso do Brasil. Ao Itamaraty, enfatizou o 

“grande interesse” do representante da URSS no tópico da visita como se não quisesse 

deixar o “assunto encerrado”. Preocupou-se ainda em afirmar que a transmissão da réplica 

do representante comunista não fosse interpretada, de nenhuma maneira, como uma 

“intenção remota de influenciar o governo brasileiro” em um assunto cuja decisão já havia 

sido tomada286.  

No final de julho, um convite em bases muito semelhantes já havia sido feito 

pelo governo da União Soviética ao Brasil no âmbito da Comissão Econômica para a 

América Latina (Cepal). Nessas iniciativas, percebe-se que persistiam discordâncias 

sobre o tema no Itamaraty287.   

A Divisão Política era favorável à iniciativa. Argumentava que uma delegação 

científica soviética tinha estado recentemente no Brasil para participar do Congresso 

Internacional do Câncer. A comitiva brasileira teria somente dois ou três membros (dois 

                                                           

mencionou que o Brasil, como líder natural da América Latina, não poderia ser o único grande país da 
região a não dialogar com Moscou. De acordo com ele, o governo da URSS estava empenhado no 
comparecimento dos países “mais importantes” da região. O convite era de caráter “pessoal” já que os dois 
países não mantinham relações diplomáticas. Veja também AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), 
Nova York-MRE, Confidencial, “Relações econômicas entre a União Soviética e a América Latina. Convite 
da URSS aos países latino-americanos”. Nova York, 5 de agosto de 1954, p. 2.  
284 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), MRE-DelBRASONU, Confidencial, “Missão econômica 
brasileira à Rússia”. Nova York, 16 de agosto de 1954. O Consulado Geral em Nova York foi avisado com 
uma mensagem idêntica no mesmo dia.  
285 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), DelBRASONU-MRE, Confidencial, “Missão econômica 
brasileira à Rússia”. Nova York, 18 de agosto de 1954.  
286 AHMRE 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Consulado Geral em Nova York-MRE, Confidencial, 
“Missão econômica brasileira à Rússia”. Nova York, 24 de agosto de 1954, p. 1-2.  
287 AHMRE, 812 (42)(74) (1954-67), Vasco Mariz ao Chefe da Divisão Política, Confidencial, “Convite 
da URSS para uma delegação brasileira visitar aquele país”. Rio de Janeiro, 27 de julho de 1954, p. 1. No 
documento, Mariz não detalha onde e quando exatamente foram feitos esses contatos por intermédio da 
CEPAL. Não há menção explícita também sobre a menção desse assunto diretamente ao presidente da 
República.  
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da área econômica e um do Departamento Político do Itamaraty) e seria capaz de produzir 

relatórios “valiosíssimos”, já que seriam os “primeiros brasileiros” (em uma missão 

oficial chancelada por ambos os governos) a serem admitidos na URSS desde a ruptura 

das relações em 1947 – na delegação enviada para a Conferência Econômica de Moscou, 

dois anos antes, não havia diplomatas nem nenhum representante do governo federal ou 

de empresas estatais. Naquele momento, alegava a Divisão Política, a coleta de dados 

políticos e econômicos da superpotência comunista poderia ser útil no sentido de um 

“possível – embora improvável – reatamento de relações diplomáticas com Moscou”. 

Afinal de contas, lembrava Vasco Mariz, uma delegação brasileira já havia sido enviada 

recentemente à Hungria mesmo sem que os dois países tivessem laços diplomáticos 

completamente normalizados288.  

Opinião diversa, dentro do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, 

manifestava que “somente um grande interesse econômico” poderia induzir o governo 

brasileiro a uma “mudança de atitude em relação a países dominados pelo comunismo”. 

Por fim, o chanceler Vicente Rao declinou do convite289.  

A cúpula militar exercia significativa pressão doméstica, rechaçando qualquer 

tipo de contato com países socialistas. No início de agosto, Vargas recebeu uma 

mensagem do secretário-geral do CSN, general Aguinaldo Caiado de Castro, sobre uma 

publicação editada em português e distribuída pela Legação da Tchecoslováquia no Rio 

de Janeiro pelo “interior do Brasil”. Na publicação, segundo o general, a “subida do 

comunismo ao poder na Tchecoslováquia” era abordada em “termos excelsos”, inclusive 

com uma homenagem a Stalin. Para ele, o caso em apreço ultrapassaria “o limite das 

imunidades diplomáticas”, já que propagava “ideias [...] oficialmente consideradas 

subversivas e contrárias à ordem e à segurança nacional”. Dessa forma, a Secretaria-Geral 

do CSN solicitava ao presidente uma “providência radical”, por intermédio do Itamaraty, 

a fim de “impedir a distribuição” do boletim em pauta. Naquele momento, o assunto 

ganhou repercussão na grande imprensa – com o governo então completamente engolfado 

em profunda crise que culminaria com o suicídio do presidente em 24 de agosto – e em 

debates nas duas casas do Congresso Nacional, resultando em uma troca de notas entre o 

Itamaraty e a representação do país europeu nos meses subsequentes290.  

                                                           
288 Ibid., p. 1-2. Referência à Missão Comercial Brasileira à Hungria, em outubro de 1953, chefiada pelo 
ministro-conselheiro João Alberto Lins de Barros.  
289 Ibid., p. 2.  
290 AHMRE, 500.1 (Atividades da Legação da Tchecoslováquia, 1951-59), Secretário-Geral do CSN ao 
Presidente da República, Confidencial, “Propaganda subversiva da Legação da Tchecoslováquia no País”. 
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A publicação da Carta-Testamento deixada por Vargas, conforme Hirst (1996) 

afirma, constitui um “depoimento pessoal” do presidente sobre “os impasses das relações 

externas do Brasil nesta época”. Ao denunciar, em uma linguagem carregada de 

nacionalismo, a atuação de forças econômicas externas que ajudaram a desestabilizar o 

seu governo, Vargas conseguiu atacar, ao mesmo tempo, seus opositores internos e 

externos – leia-se, principalmente, governo e empresas norte-americanas instaladas no 

Brasil291. Multidões sairiam às ruas expressando apoio ao presidente em um misto de 

“comoção e fúria”. A última era dirigida à imprensa crítica a Vargas e às representações 

diplomáticas e empresas norte-americanas292.   

Foi nesse cenário de exacerbação do nacionalismo e de sentimento 

antiamericano que Café Filho assumiria a presidência da República. O delicado quadro 

econômico brasileiro permaneceria como um desafio a ser equacionado e contaria, poucos 

meses depois, com uma nova proposta comercial da URSS. Em novembro, ocorreria uma 

nova tentativa de aproximação soviética. O proprietário de uma empresa de importação e 

exportação sediada no Rio, André Fischer, entrou em contato com a Divisão Econômica 

do Itamaraty. Os contatos foram feitos entre a chefia dessa Divisão e o tcheco-brasileiro 

Frederico Steiniger. Este, representando o proprietário, afirmou que estudos estavam 

sendo elaborados sobre as possibilidades de comércio entre Brasil e URSS – sem definir 

os agentes da ação. Por intermédio da Embaixada da URSS em Montevidéu, a empresa 

de Fischer já “teria proposto” transações envolvendo cacau e café brasileiros. De acordo 

com ele, a proposta foi recebida “favoravelmente”, e a missão soviética na capital 

uruguaia estaria disposta a “apresentar proposta de fornecimento de petróleo cru” em 

troca dos produtos brasileiros. Por fim, Steiniger afirmou que já havia conversado com o 

general Juarez Távora, chefe do Gabinete Militar, e que este informaria o presidente Café 

                                                           

Rio de Janeiro, 4 de agosto de 1954, p. 1-2. O Itamaraty, por meio da Legação em Praga, questionou o 
governo tcheco a respeito da possibilidade de a representação brasileira atuar distribuindo “material de 
propaganda” na Tchecoslováquia. No entendimento da chancelaria brasileira, já que, obviamente, não 
haveria reciprocidade no caso, os órgãos brasileiros poderiam “agir à vontade”, de forma a reprimir essa 
atividade. O Ministro na Tchecoslováquia ponderou que seria mais adequado uma “reclamação direta” 
junto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em Praga ou à Legação no Rio de Janeiro, com o intuito de 
cessar a distribuição dos tais boletins. Veja AHMRE, 500.1 (Atividades da Legação da Tchecoslováquia, 
1951-59), E. Dayrell de Lima ao Chefe da DPC, Confidencial, “Atividades de Legações de países 
comunistas”. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 1955, p. 2. Para uma situação semelhante envolvendo a 
Legação da Polônia no Rio de Janeiro veja FARIAS (2017, p. 371).  
291 HIRST (1996, p. 228).  
292 VIZENTINI (2004, p. 77).  
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Filho sobre o andamento do processo293. Távora também remeteu a proposta de transação 

à Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil (Cacex)294.  

A Divisão Econômica do Itamaraty confirmava que a oferta estava em estudo na 

Cacex. No entanto, fazia as seguintes ressalvas: tratava-se de uma operação “esporádica”, 

cujo “intuito político” era “evidente”, e convinha que esse fosse “cuidadosamente 

considerado”. Por fim, levantava informações sobre André Fischer. Dizia que ele havia 

acompanhado e teria sido o “promotor”, de certa forma, da recente viagem do ministro 

João Alberto Lins de Barros à Hungria. Além disso, havia atuado como um “elemento de 

ligação” de diversas missões econômicas de países da Europa Oriental ao Brasil. Estava 

trabalhando ativamente, portanto, pelo “reinício das transações comerciais” entre Brasil 

e URSS. Segundo Steiniger, Fischer era “amigo pessoal” do embaixador da URSS em 

Montevidéu295. 

O Chefe da Divisão Econômica, Antônio Correa do Lago, ao se inteirar dessas 

informações, adicionou dois pontos. Disse que Steiniger afirmou ser desejo da URSS 

manter um intercâmbio regular direto por meio de um acordo de pagamentos. Estimava 

que o intercâmbio pudesse ser da ordem de US$100 milhões em cada direção. Segundo 

ele, a URSS, por uma questão de prestígio, não enxergava com interesse o comércio por 

intermédio de outros países da órbita soviética. Além disso, e mais importante, 

mencionou que a URSS estaria disposta a pagar pelos produtos brasileiros um preço 

superior às cotações internacionais, enquanto oferecia seus itens no mesmo nível que o 

mercado internacional. A razão disso, segundo Steiniger, era um “interesse político”, mas 

não “ideológico”, na busca por “prestígio internacional”296.  

Correa do Lago estava de acordo em buscar mais informações sobre o 

andamento da oferta na Cacex. Além disso, propunha que as atividades de Fischer e 

Steiniger fossem investigadas pelos órgãos de segurança pública297.  

                                                           
293 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Memorandum para o Sr. Chefe da Divisão Econômica, 
Confidencial, “Comércio com a URSS”. Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1954, p. 1. Steiniger alegava 
ser concunhado do presidente Café Filho; isso não é confirmado nem desmentido nos documentos que 
reportam conversações do mesmo com diplomatas brasileiros.  
294 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Chefe da Divisão Econômica para o Chefe do Departamento 
Econômico e Consular, Confidencial, “Relações comerciais Brasil-URSS”. Rio de Janeiro, 22 de janeiro 
de 1955, p. 1.  
295 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Memorandum para o Sr. Chefe da Divisão Econômica, 
Confidencial, “Comércio com a URSS”. Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1954, p. 2.  
296 Ibid., p. 3.  
297 Ibid., p. 2. Sobre Steiniger constava apenas que era um cidadão de origem tchecoslovaca naturalizado 
brasileiro, funcionário público (informação “não confirmada”) e que havia levado o assunto ao general 
Juarez Távora e ao chefe da Carteira de Câmbio do Banco do Brasil, Paulo Pook Corrêa. Ibid..  
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Pouco tempo depois, entre o final de novembro e início de dezembro de 1954, 

sua empresa conseguiu a primeira licença de exportação – desde a ruptura diplomática 

entre os dois países em 1947 – para enviar cacau à URSS no valor de pouco mais de US$3 

milhões. Steiniger afirmou que o preço a ser pago poderia ser melhorado para o 

exportador brasileiro se a mercadoria fosse despachada em um navio russo. Entretanto, 

objeções de “caráter político” foram apresentadas pela Divisão Política. Esta afirmara que 

o estabelecimento de relações comerciais entre os dois países só seria factível como um 

“passo preliminar”, visando ao reatamento das relações diplomáticas298.  

No entanto, segundo especulava o chefe substituto desse departamento, Dayrell 

de Lima, se a Divisão Econômica concluísse que as “perspectivas de intensificação” do 

comércio com a URSS fossem “realmente favoráveis”, um reexame dos termos do 

intercâmbio bilateral poderia ser conveniente. Citava os exemplos de manutenção de 

relações com Polônia e Tchecoslováquia para dizer que essas legações poderiam se tornar 

“tão facilmente veículos de influência moscovita quanto uma eventual Embaixada russa”. 

Dizia que uma “situação intermediária” – “acordo bancário e relações puramente 

comerciais” – já existia entre o Brasil e a Hungria. Reforçava, além desses pontos, o 

conteúdo “político” do interesse soviético, e sublinhava, com razão, a possibilidade de a 

União Soviética considerar essa aproximação “oportuna”, dado que o Brasil passava por 

“uma fase crítica e de transição” e uma “séria crise em seu comércio exterior”. De acordo 

com o Steiniger, a URSS estaria disposta a negociar um acordo bancário – semelhante ao 

que o Brasil já mantinha com a Hungria – no valor de US$200 milhões por ano. O assunto 

seria encaminhado para um parecer da Divisão Econômica. Já a questão do possível 

atracamento do navio soviético seria encaminhada ao Secretário Geral299.  

A resposta da Divisão Econômica (DE) veio em janeiro de 1955. Correa do Lago 

lembrou que competia à DE “tão somente, avaliar, sob o aspecto econômico, a 

conveniência ou não” de o Brasil comerciar com a União Soviética300. Ao Chefe do 

Departamento Econômico e Consular, concluiu sua mensagem sugerindo o exame de dois 

pontos preliminares: quais produtos brasileiros e a quais preços e em que quantidades a 

URSS estaria disposta a importar; e quais artigos soviéticos poderiam ter o fornecimento 

                                                           
298 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Memorandum para o Sr. Chefe do Departamento Político e 
Cultural, Confidencial, “Comércio com a Rússia”. Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1954, p. 1.  
299 Ibid., p. 2-3.  
300 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Memorandum para o Sr. Chefe do Departamento Econômico 
e Consular, Confidencial, “Relações comerciais do Brasil com a URSS”. Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 
1955, p. 2.  
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assegurado, com especificação de quantidades, qualidade, preços e condições de entrega. 

De acordo com o memorando, o trigo era o produto soviético com maior potencial no 

mercado doméstico. Trilhos, asfalto e carvão também poderiam ser interessantes. Lago 

acreditava que o Brasil não deveria receber equipamentos para a indústria do petróleo da 

URSS. Argumentava que não convinha ao país ficar dependente de fornecimentos 

soviéticos em um “setor de tal importância”, devido às fragilidades relacionadas a 

“motivos políticos”. Não recomendava, da mesma maneira, a importação de óleo cru e 

derivados, o que demandaria uma “rede especial de distribuição”, já que a Petrobras ainda 

não dispunha de meios próprios para fazer isso, e as empresas norte-americanas e 

britânicas não “aceitariam tal encargo”. Listou também o problema da “regularidade de 

suprimento”, o qual a URSS não poderia afiançar301. 

Fischer informou a Távora que “efetuara a venda” (grifo original) de 2 mil 

toneladas de café e 3 mil toneladas de cacau por intermédio do conselheiro comercial da 

embaixada soviética em Montevidéu. O embarque, porém, estava na dependência da 

“aprovação definitiva” dos órgãos oficiais brasileiros. Em troca, a União Soviética 

ofereceria óleo bruto, diesel, gasolina, trigo, carvão e asfalto. Segundo o empresário, uma 

vez concluído o negócio, o caminho se abriria para um “mercado infinitamente grande” 

para outros produtos brasileiros, notadamente algodão, arroz, sisal e açúcar. A URSS, de 

seu lado, poderia fornecer – além dos produtos mencionados – trilhos (“já fornecidos à 

Argentina muito a contento [...] e quaisquer outras mercadorias de sua fabricação”302.  

Em maio de 1955, a Argentina assinou um protocolo adicional com a União 

Soviética, a fim de promover as relações comerciais bilaterais entre os dois países. Além 

disso, entre maio e junho do mesmo ano, foi realizada em Buenos Aires uma Exposição 

Industrial e Comercial da URSS303. Em 40 dias, passaram pela feira mais de 2,3 milhões 

de pessoas; número realmente inesperado pelos organizadores. Um cineasta soviético foi 

enviado para registrar o evento, que seria repetido pouco tempo depois no Uruguai304.  

Quanto à venda de café aos soviéticos com mediação uruguaia, mesmo com o 

incentivo em relação aos preços pagos pelas mercadorias brasileiras, e com o aumento da 

                                                           
301 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Memorandum para o Sr. Chefe do Departamento Econômico 
e Consular, Confidencial, “Relações comerciais do Brasil com a URSS”. Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 
1955, p. 5-6.  
302 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Chefe da Divisão Econômica para o Chefe do Departamento 
Econômico e Consular, Confidencial, “Relações comerciais Brasil-URSS”. Rio de Janeiro, 22 de janeiro 
de 1955, p. 1-2.  
303 VACS (1984, p. 17). 
304 RUPPRECHT (2015, p. 45).  
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cifra global da transação para aproximadamente US$6,5 milhões, o chefe da DE opinava 

contra a transação proposta. Corrêa do Lago, por motivos já expostos, desaconselhava a 

importação de óleo cru e derivados. No dia 14 de dezembro de 1954, Steiniger procurou 

um funcionário da DE para sondar as possibilidades de compra direta de trigo soviético. 

Lago se mostrava favorável a isso desde que “a decisão política favorável ao comércio 

com a URSS” fosse tomada305. Uma licença de importação foi expedida no valor de 

US$4,37 milhões para o envio de 55 mil toneladas de trigo em grão ainda em 1954306, e 

nenhum outro produto soviético foi adquirido.  

Entre abril e maio de 1955, duas empresas entraram em contato com a Cacex 

sobre situações específicas que envolviam produtos de origem soviética. A primeira dizia 

respeito a um representante de uma empresa sueca que desejava importar parafina 

refinada da URSS; o questionamento era se essa parafina, uma vez no Brasil, poderia ser 

considerada “naturalizada” ou se seria necessário mencionar sua origem nos documentos. 

O outro pedido tratava do interesse em importar metais preciosos da União Soviética. O 

empresário afirmava que a Finlândia poderia ser um intermediário na transação, e os 

produtos seriam incluídos nos entendimentos comerciais já existentes entre Brasil e 

Finlândia; sobre a origem, a sugestão era que na documentação os produtos aparecessem 

como “processados na Finlândia”307.  

Não é trivial atestar se essas operações foram, especificamente, concluídas. 

Desde o ano anterior, no entanto, de acordo com Farias (2017), o novo chefe do 

Departamento Econômico e Consular, Edmundo Barbosa da Silva, havia apoiado a 

compra de trigo soviético por intermédio da Finlândia e “comemorado” a exportação de 

produtos brasileiros – de maneira indireta – à República Popular da China308.  

Ainda em abril de 1955, o governo soviético tentaria uma nova aproximação na 

Cidade do México. O conselheiro comercial da URSS na capital mexicana procurou o 

adido comercial do Brasil com uma proposta. Os soviéticos queriam comprar café e 

açúcar refinado e ofereciam, em “troca de valor igual”, cimento, petróleo cru e derivados. 

Solicitou, com a “possível urgência”, propostas detalhadas das empresas brasileiras 

                                                           
305 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Chefe da Divisão Econômica para o Chefe do Departamento 
Econômico e Consular, Confidencial, “Relações comerciais Brasil-URSS”. Rio de Janeiro, 22 de janeiro 
de 1955, p. 4-5. 
306 AHI, Banco do Brasil, Ofícios Recebidos (1958), Carteira de Comércio Exterior ao Chefe do 
Departamento Econômico e Consular do MRE. Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1958. 
307 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Sociedade Martin & Cia. Ltda. à CACEX,  Confidencial. 
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1955, p. 1-2. E AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), F. Marcel Kanter 
& Cia. ao Diretor Geral da CACEX, Confidencial. Rio de Janeiro, 6 de maio de 1955.  
308 FARIAS (2017, p. 361-62).  
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eventualmente interessadas na transação e ressaltou, mais uma vez, que a URSS poderia 

fornecer material para exploração de petróleo, equipamentos industriais e tratores via 

operações triangulares ou em outra forma de interesse comum309.  

No início de junho, o diretor da Cacex se manifestou sobre todas essas propostas 

recentes em carta ao chefe do DEC. Ignácio Tosta Filho levantou os principais entraves 

para a concretização dessas transações. A princípio, segundo o diretor da Cacex, como 

Brasil e URSS não mantinham relações diplomáticas nem “correntes de comércio” 

regulares, “o recebimento de mercadorias dali procedentes dependeria da interveniência 

de terceiro país”. Dessa forma, prosseguia Tosta, essa questão encontraria um obstáculo 

no artigo 25 do Decreto n. 34.893, de 5 de janeiro de 1954, o qual, em sua alínea ‘d’, 

estabelecia que não seriam concedidas licenças de importação pela Cacex “quando a 

mercadoria for de origem ou procedência diversa do país cuja moeda é objeto da 

transação”. No entanto, como ele mesmo adicionava, a Sumoc poderia, em caráter 

excepcional, “resolver em contrário”. Afirmava ainda que numerosas propostas, muitas 

delas “interessantes”, chegavam de países do bloco soviético. As que se referiam apenas 

a compras de produtos brasileiros com pagamento em moeda de livre curso internacional 

eram passíveis de ser acolhidas e aprovadas, já que não necessitavam de “respectiva 

contrapartida”. Considerando “incontestável” o “fluxo indireto de produtos brasileiros 

para a zona de influência soviética”, Tosta defendia que a regularização desse intercâmbio 

“só poderia resultar” em benefício para o País, “do ponto de vista econômico”. De acordo 

                                                           
309 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Cidade do México-MRE, Confidencial, “Intercâmbio 
comercial. Brasil-Rússia. Trocas de mercadorias”. Cidade do México, 22 de abril de 1955. Ainda em abril 
de 1955, o Departamento Federal de Segurança Pública apontava que a Sociedade de Comércio 
Internacional Ltda., sediada no Rio e registrada no Departamento Nacional de Indústria e Comércio em 
abril de 1954, tinha como “principal finalidade” incentivar as relações comerciais entre o Brasil e o bloco 
soviético. O objetivo seria, em um futuro próximo, a obtenção de condições para “reiniciar as atividades 
comerciais” com a URSS. No entanto, segundo o mesmo documento, essa empreitada obedecia a “uma 
diretriz” do PCB, já que os elementos que administravam a empresa além de terem “notória capacidade em 
assuntos econômicos internacionais”, também figuravam, como “proeminentes militantes” do mesmo 
partido. O Comitê Brasileiro de Comércio Internacional estaria encarregado de orientar não só os trabalhos 
da Sociedade supracitada, mas também do Escritório Brasileiro de Fomento Internacional (uma espécie de 
precursor da Sociedade mencionada registrado em agosto de 1952). Um nome de destaque em ambas era o 
de Otto Rocha e Silva. Esse Comitê estaria “internacionalmente ligado às várias organizações congêneres”, 
existentes em países onde comunistas em posições influentes reivindicariam uma “posição comercial 
vantajosa para a própria URSS”. A principal delas seria o Comitê para a Promoção do Comércio 
Internacional (Committee for the Promotion of International Trade); órgão criado na Conferência de 
Economia Internacional, em Moscou, em 1952. Veja AHMRE, 500.1 (1950-56), Chefe do Departamento 
de Polícia do Departamento Federal de Segurança Pública ao Secretário-Geral do MRE, Confidencial, 
“Presta informação”. Rio de Janeiro, 28 de abril de 1955, p. 1-8.   
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com ele, as indagações que ainda persistiam a respeito dessa matéria eram de “ordem 

política”310.  

De fato, parte do empresariado, especialmente do Estado de São Paulo, tinha 

interesse no intercâmbio comercial com a União Soviética. Vizentini (2004) recorda que 

uma comissão de deputados paulistas ligados à indústria e agricultura solicitou 

autorização ao presidente da República para comerciar com todas as nações, inclusive a 

URSS. Segundo o mesmo autor, Café Filho – apesar de se mostrar, “por princípio, 

favorável à ideia” – achava-a inviável, devido à “orientação e aos compromissos adotados 

pelo comércio externo brasileiro”311 (VIZENTINI, 2004, p. 83). Mas será que os 

entendimentos já celebrados não permitiriam uma diversificação nos fluxos das trocas 

externas brasileiras?  

É interessante notar que entre agosto e setembro de 1955, no Recife, acontecia o 

Congresso de Salvação do Nordeste. O evento se propunha a estudar os principais 

problemas nordestinos, com o apoio dos governos estaduais da região312. Durante o 

congresso foi apresentado um trabalho intitulado “Perspectivas de Comércio com os 

Países Socialistas”, que propunha o reestabelecimento de relações comerciais com os 

países da Europa Oriental com os quais o Brasil não mantinha contatos, com a URSS e 

com a República Popular da China. Além disso, conclamava que os poderes executivos e 

legislativos de diversos estados e municípios agissem em concerto com essa mesma 

finalidade. De acordo com documento enviado ao secretário-geral do Itamaraty no final 

de setembro, Nissim Castiel foi quem preparou e apresentou o estudo mencionado. Ele 

seria secretário de Otto Rocha e Silva no Escritório Brasileiro de Fomento do Comércio 

Internacional. Essa entidade era a representante brasileira no Comitê para a Promoção do 

                                                           
310 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Diretor da CACEX ao Chefe do Departamento Econômico 
e Consular, Confidencial. Rio de Janeiro, 4 de junho de 1955. Em março e abril de 1955, duas empresas 
brasileiras haviam manifestado interesse em importar máquinas e equipamentos da Alemanha Oriental. O 
valor das duas operações era aproximadamente US$ 24 milhões. Veja AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) 
(1953-67), Transglobus Indústria, Comércio e Representações ao Diretor Executivo da SUMOC. Rio de 
Janeiro, 31 de março de 1955; Edmaro Companhia de Comércio e Engenharia à CACEX. Rio de Janeiro, 
4 de abril de 1955. Em agosto, uma tentativa de transação comercial que compreendia a importação de 
equipamentos soviéticos por produtos brasileiros, com intermediação da Suécia, foi barrada exatamente 
pelo obstáculo legal abordado pelo diretor da CACEX. Em outra tentativa fracassada, a Hungria pretendia 
comprar algodão brasileiro, para pagamento em produtos originários, “em parte daquele país e, em parte, 
da Suíça ou Alemanha”. Veja AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), CACEX ao Chefe do 
Departamento Econômico e Consular, Confidencial. Rio de Janeiro, 9 de agosto de 1955. 
311 Hilton (1981) nota que o chanceler Raul Fernandes fez seu ‘apelo final’ para um relacionamento especial 
com os Estados Unidos em janeiro de 1955. Segundo o mesmo autor, a negligência norte-americana frente 
à realidade brasileira dominou os comentários na imprensa sobre as relações do Brasil com os Estados 
Unidos. HILTON (1981, p. 617).  
312 A Noite (RJ), 22 de agosto de 1955, p. 3.  
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Comércio Internacional, sediada em Viena – na América Latina, havia representantes 

locais do comitê no México, Argentina, Chile, Uruguai e Brasil. O secretário-geral da 

organização era Robert Chambeiron (membro também do Conselho Mundial da Paz). 

Este, segundo a mesma fonte, teria estado no Rio de Janeiro no final de maio de 1955, 

para participar de uma conferência que reuniria os outros representantes latino-

americanos da entidade313.  

Resistências políticas de caráter anticomunista, aliadas a dificuldades 

burocráticas, dificultaram um pontapé inicial no comércio bilateral entre 1954-55. A 

exportação brasileira feita à URSS em 1955 seria um fato isolado (Gráfico 5). A 

conjuntura política no Brasil em 1954 era extremamente conturbada para tentar 

aproximação com a URSS. Após o atentado na rua Toneleros, o qual feriu levemente 

Carlos Lacerda, mas matou o major Rubens Vaz, no início de agosto, a “remanescente 

autoridade” de Vargas começou a “esvair-se visivelmente” (SKIDMORE, 1979, p. 176). 

Parte da cúpula militar clamava por sua renúncia imediata. A pressão exercida no 

presidente pela Secretaria Geral do CSN no episódio do material distribuído pela Legação 

da Tchecoslováquia, no mesmo período, ilustra o ferrenho anticomunismo dos militares 

que cercavam Vargas. Muito fragilizado politicamente e temeroso em relação a tomar 

uma atitude ousada na política externa, sem vislumbrar algum retorno significativo no 

curto prazo, Vargas e o chanceler Rao recusariam o envio de uma missão comercial 

brasileira a Moscou a fim de verificar as possibilidades de incremento do intercâmbio 

bilateral.  

Houve, no entanto, um aumento significativo das trocas entre o Brasil e o bloco 

soviético entre 1953 e 1955 explicado, mais especificamente, por um aumento expressivo 

nas trocas do Brasil com a Tchecoslováquia. Segundo Opatrný (2015), o nível de 

intercâmbio bilateral entre os dois países entre 1955-1956 (em US$ correntes) seria 

superado somente na década de 1970. O Brasil exportava minério de ferro, café, cacau, 

couros e oleaginosas (OPATRNÝ, 2015, p. 79). Tanto nas exportações como nas 

importações, o movimento é idêntico (como porcentagem em relação ao total).  

 

                                                           
313 AHMRE, 811 (42)(00) (00 a 30) (1942-57), Ao Secretário-Geral, Confidencial, 23 de setembro de 1955. 
Documento em inglês repassado ao Secretário-Geral em 29 de setembro de 1955, e ao Chefe do DPC em 
29 de novembro de 1955 – conforme bilhete anexado. Há indícios fortes de que se trata de um relatório 
elaborado pelo serviço de informações norte-americano ou britânico (sem assunto ou título). A presença de 
Castiel no evento como apresentador do estudo citado é corroborada pelo jornal Imprensa Popular de 2 de 
setembro de 1955 (anexado).  
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Do lado das importações, vemos que não há nenhuma importação brasileira da 

URSS até 1959. Por outro lado, já se nota uma tendência de crescimento firme das 

importações do bloco soviético entre 1953 e 1956 (os resultados são muito influenciados, 

como já vimos, por um forte crescimento nas trocas com a Tchecoslováquia entre 1955-

56). O país da Europa Central enviava malte, lúpulo e produtos químicos ao Brasil. O 

fornecimento de máquinas e equipamentos ainda eram “modestos” (OPATRNÝ, 2015, p. 

79).  

 

 

 

No tocante às relações Brasil-URSS, o entrave estava também na inexistência de 

um acordo que disciplinasse as trocas. Para que isso ocorresse, no entanto, seria 
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necessária uma aproximação diplomática e maior interesse do lado brasileiro – algo que 

ocorreria principalmente a partir de 1956, quando o primeiro-secretário Khrushchev já 

estava com seu poder consolidado. As importantes mudanças na política externa soviética 

para o Terceiro Mundo, lideradas por ele, serão analisadas a seguir.  

 
2.2 Khrushchev, modernização e descolonização 

 

As interações da União Soviética, bem como de seu bloco de influência, com o 

resto do mundo mudariam de forma importante após a morte de Stalin, em março de 1953. 

Uma ‘nova’ política externa soviética emergiria e teria seus principais pontos assinalados 

pelo primeiro-secretário, Nikita Khrushchev, em um famoso discurso no XX Congresso 

do PCUS em 1956. A tese stalinista da ‘inevitabilidade de um período de guerras e 

revoluções’ seria substituída pelo conceito da ‘coexistência pacífica’314 e uma competição 

não militar entre os blocos capitalista e socialista. No entanto, como sublinha Zubok, essa 

détente nas relações Leste-Oeste não ocorreu imediatamente. Nos anos imediatamente 

posteriores à morte do ditador soviético, as autoridades do Kremlin continuariam 

preocupadas em reafirmar a ‘posição soviética como líder revolucionária global’ e iniciar 

a construção de ‘alianças com líderes nacionalistas-revolucionários e grupos no Oriente 

Médio, Sul e Sudeste Asiático, África e América Latina’315. Entre 1953 e 1955, uma 

‘liderança coletiva’ formada por Molotov, Malenkov, Mikoyan e o próprio Khrushchev 

rivalizariam pelo comando da União Soviética – até o último consolidar seu domínio em 

1956316.  

Ainda em 1953, um acontecimento gerou grande otimismo entre as altas 

autoridades soviéticas. Em agosto, a URSS realizou seu primeiro teste bem-sucedido com 

uma bomba de hidrogênio; o potencial destrutivo da arma era muitas vezes superior às 

bombas nucleares norte-americanas ou soviéticas disponíveis naquele momento. Com 

esse feito, a alta cúpula do PCUS imaginava estar à frente dos Estados Unidos na corrida 

nuclear. Segundo o físico responsável pelo projeto, Andrei Sakharov, o artefato poderia 

ser acoplado a um gigantesco míssil intercontinental317.  

                                                           
314 O conceito de “coexistência pacífica” não foi criado por Khrushchev. Segundo Rupprecht, em outubro 
de 1952, o secretário do PCUS, Malenkov, fez uma alusão à possibilidade de coexistência pacífica com 
países ocidentais durante o XIX Congresso do PCUS. Veja RUPPRECHT (2015, p. 28).   
315 ZUBOK (2007, p. 94-95).  
316 Ibid., p. 95-98.  
317 Ibid. p. 124-125.  
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Do ponto de vista econômico, da mesma forma, uma mudança significativa 

estava em curso. Além de maior ‘tolerância com a neutralidade’, havia uma nova 

abordagem em relação à ‘cooperação econômica e comércio’. Segundo Zubok, Stalin 

seria obcecado em manter a URSS fechada a ‘influências ocidentais’ e preferia ‘autarquia 

e isolamento a laços econômicos e comerciais com países ocidentais’. A liderança 

coletiva, sobretudo ‘o responsável’ pelo comércio exterior, Mikoyan, pensava de maneira 

diferente. Para eles, o estabelecimento de acordos comerciais com diversos países 

capitalistas poderia ser um modo de obter ‘investimentos vitais e tecnologias’, além da 

possibilidade de ‘adquirir a confiança de grandes empresas’, a fim de ‘melhorar as 

relações políticas’318. Dessa forma, o renovado interesse comercial do governo soviético 

na América do Sul, a partir do segundo semestre de 1953, integrava uma série de 

mudanças internas iniciadas com a morte de Stalin em março.  

No início de julho de 1953, por exemplo, uma missão econômica soviética 

aterrissou em Buenos Aires. Após ter conversado com o presidente do Conselho 

Econômico argentino sobre a vinda da comitiva, o embaixador do Brasil, João Baptista 

Losardo, afirmou que os “maiores interessados” na repercussão da visita pareciam ser os 

soviéticos, adicionando que a iniciativa para a ocorrência dessas conversações mais 

próximas parecia ter partido do governo da URSS. Ao brasileiro, o presidente do conselho 

ainda afirmou que o governo argentino concordara que uma missão econômica argentina, 

em “viagem de estudos” pela Europa, também passasse “informalmente” por Moscou. O 

tom era de barganha, mas também de cautela. Precavido, o ministro da Economia, Gomez 

Morales, acrescentou que o momento “não era o mais indicado para uma aproximação 

comercial” com a URSS, pois havia “uma possibilidade de guerra com os Estados Unidos 

da América”. Além disso, se as conversações realmente caminhassem para um “acordo 

de certa importância”, isso aconteceria pela insistência do embaixador da Argentina em 

Moscou, Leopoldo Bravo, e de seu homólogo em Buenos Aires. Por fim, Losardo 

solicitou explicitamente que essas informações chegassem ao conhecimento do 

presidente Vargas319.  

No início de agosto, após uma reunião em Moscou entre Bravo, Stalin e 

Vyshinsky, em fevereiro de 1953320, os dois países assinaram um acordo de comércio e 

                                                           
318 Ibid., p. 103.  
319 AHMRE, 812 (74)(00) (1953-68), Buenos Aires-MRE, Confidencial, “Missão Econômica russa à 
Argentina”, Buenos Aires, 18 de junho de 1953, p. 1-2.  
320 Para detalhes da reunião entre Bravo e Stalin em fevereiro de 1953 veja GILBERT (2010, p. 217-222).  
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pagamentos que logo levou a um ‘aumento significativo’ das trocas bilaterais. O 

entendimento foi o primeiro desse tipo assinado entre a União Soviética e um país latino-

americano321. Ainda em 1953, a URSS concedeu à Argentina um crédito de US$30 

milhões para a aquisição de máquinas e bens de capital, o qual não seria utilizado e 

reduzido para apenas US$4 milhões no ano seguinte. Esse recuo está relacionado a 

críticas sobre a qualidade e durabilidade das primeiras máquinas soviéticas importadas 

pela Argentina em 1954 em troca de produtos primários322.  

De Buenos Aires, alguns negociadores soviéticos foram a Santiago. O 

embaixador do Brasil na capital chilena, Cyro de Freitas-Valle, informava que a URSS 

tinha interesse em comprar cobre, mas que isso seria feito, segundo informações que ele 

possuía, após o estabelecimento de relações comerciais e, “futuramente”, de relações 

diplomáticas. O chanceler chileno afirmou que avisaria o representante brasileiro sobre 

qualquer decisão a respeito do reatamento de relações, caso isso realmente chegasse a se 

concretizar. Ressaltou, porém, que se houvesse reatamento, desejaria “agir 

simultaneamente” com o Brasil323. Três dias depois, o Itamaraty respondia a Freitas-

Valle, de forma clara, que o governo brasileiro não cogitava, naquele momento, “reatar 

relações políticas, diplomáticas ou comerciais” com a URSS324.  

Além da Emenda Battle, alguns decretos chilenos impediam a exportação de 

material estratégico ao bloco soviético. Apesar do interesse manifestado pela URSS, os 

decretos seriam mantidos. O “pretexto”, segundo Freitas-Valle, era a “cessação das 

hostilidades na Coreia”. Uma justificativa frágil, já que pouco mais de um mês antes havia 

sido assinado um armistício encerrando os combates325. No entanto, nenhum tratado de 

paz jamais foi assinado entre as duas Coreias, deixando-as, teoricamente, ainda em estado 

de guerra. No mesmo dia, em outra mensagem, o Itamaraty pedia mais informações à 

                                                           
321 VACS (1984, p. 15). O intercâmbio comercial bilateral foi praticamente inexistente entre 1950 e 1952. 
Em 1954, porém, o total das trocas se aproximou de US$ 70 milhões. No ano seguinte, foi próximo de US$ 
60 milhões. Cifras dessa ordem só seriam atingidas novamente em 1965. Veja VACS (1984, p. 16).  
322 MILLER (1989, p. 152).  
323 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Santiago-MRE, Confidencial, “Reatamento de relações 
comerciais e diplomáticas. Chile-Rússia. Exportação de cobre chileno”, Santiago, 29 de agosto de 1953.  
324 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), MRE-Santiago, Confidencial, “Reatamento de relações com 
a Rússia”, Rio de Janeiro, 1º de setembro de 1953.  
325 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Santiago-MRE, Confidencial, “Reatamento de relações com 
a Rússia”, Santiago, 3 de setembro de 1953. Veja também, na mesma pasta, Santiago-MRE, Confidencial, 
“Reatamento de relações com a Rússia”, Santiago, 2 de setembro de 1953.  
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Embaixada do Brasil em Santiago sobre a possibilidade de assinatura de um acordo 

comercial entre o Chile e a URSS326.  

Além do acordo comercial firmado com a Argentina, a URSS assinaria 

compromissos semelhantes com Afeganistão e Índia, ainda em 1953. Em seguida, 

ocorreriam mais exibições comerciais soviéticas – como a Conferência Econômica de 

Moscou, realizada no ano anterior –, bem como a participação da superpotência em 

eventos desse tipo em países do Terceiro Mundo327.  

No ano seguinte, Khrushchev faria sua primeira viagem importante ao visitar a 

República Popular da China. Em 1955, o líder soviético viajaria para Índia, Birmânia 

(Myanmar) e Afeganistão. Durante esse tour pelo sudeste asiático, o primeiro-secretário 

enfatizou a disposição da URSS em cooperar com o ‘desenvolvimento nacional’ de países 

não socialistas do Terceiro Mundo em termos econômicos e militares. Os inimigos 

comuns seriam o colonialismo e o imperialismo328.  

Do ponto de vista doméstico, o início de 1956 é, para a URSS, um marco 

importante. Em fevereiro, em uma sessão secreta durante o XX Congresso do PCUS, 

Khrushchev leu um discurso no qual atacava o ‘culto à personalidade’ de Stalin e 

enumerava assassinatos cometidos a mando do ditador; era o início do que se 

convencionou chamar de desestalinização da política soviética. Zubok (2007) argumenta 

que o episódio deve ser interpretado como o ‘último e mais dramático palco na luta pela 

sucessão’ do poder. Uma comissão para reabilitar as vítimas de Stalin, constituída pelo 

Presidium, preparou um memorando sobre a repressão política durante o período em 

questão. Mesmo assim, Molotov, Kaganovich e Voroshilov mostraram-se contrários a 

apresentar esse relatório durante o Congresso. Khrushchev prevaleceu e, além da 

apresentação do memorando, ainda fez seu famoso discurso no qual atacava ferozmente 

Stalin, falando, inclusive, de acordo com depoimentos de testemunhas, de maneira mais 

‘emocional e categórica’ do que seu discurso indicara inicialmente329.  

                                                           
326 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), MRE-Santiago, Confidencial, “Reatamento de relações com 
a Rússia”, Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1953. O entendimento entre Chile e URSS não seria firmado.  
327 BRUN; HERSH (1990, p. 127).  
328 WESTAD (2013, p. 67). Apesar de o Brasil não ser uma das novas nações independentes da Ásia ou 
África é importante salientar a ‘excepcional influência’, nas palavras de Westad, do capital norte-americano 
no país, sua crescente dependência em relação aos Estados Unidos, além da influência política e 
governamental exercida pelo governo norte-americano nos assuntos domésticos brasileiros. A emergência 
e crescimento de um sentimento nacionalista na segunda metade dos anos 1950 era fortemente ligada à 
rejeição da política norte-americana para a região. Ibid., p. 78. RUPPRECHT (2015, p. 5).   
329 ZUBOK (2007, p. 112-113). Em junho de 1957, Molotov e Kaganovich tramaram um golpe para retirar 
Khrushchev do posto de premiê. Tinham o apoio de Malenkov, Bulganin, Vorshilov, Saburov, Pervukhin, 
e até do protegido de Khrushchev, Dmitri Shepilov. No entanto, com a ajuda de membros do Secretariado 



 

 

122 

 

O primeiro-secretário saiu fortalecido do episódio em termos domésticos. Em 

junho, Molotov foi substituído por Dmitri Shepilov, protegido de Khrushchev, como 

ministro dos Negócios Estrangeiros. Sua ascensão de editor do Pravda a secretário do 

Comitê Central do PCUS foi meteórica. Shepilov criou um ambiente de maior abertura 

ao diálogo, menor preocupação com ‘contaminação’ ideológica dos diplomatas 

soviéticos, e encorajou maior descentralização do processo decisório em política externa, 

após um período de completa centralização por Stalin e Molotov330.  

Essa mudança, porém, durou pouco. O novo ministro foi alvo de duras críticas, 

por parte de figuras do Presidium e do próprio Khrushchev, dado o papel insubordinado 

que desempenhou em reuniões acerca da nacionalização do Canal de Suez331. Foi 

sucedido, em fevereiro de 1957, por alguém com um perfil distinto e com grande 

experiência em assuntos internacionais, Andrei Gromyko. Este, antes de assumir o posto, 

havia sido embaixador em Washington, Londres e representante permanente da URSS 

nas Nações Unidas. A nova indicação para o ministério dos Negócios Estrangeiros 

indicava maior prudência e previsibilidade do Kremlin nas ações externas. 

As linhas gerais da política externa soviética para o Terceiro Mundo, no entanto, 

seriam mantidas. Como Westad (2013) enfatiza, Khrushchev atacava a política de Stalin 

para a Ásia, África e América Latina em duas frentes. Na primeira, sublinhava que teria 

havido negligência com o Terceiro Mundo, ao focar somente nos ‘movimentos nacional-

burgueses’ que buscavam amizade e cooperação com a União Soviética, e ao não buscar 

‘ativamente’ estabelecer ligações com outros grupos sociais. Na segunda, Stalin não 

percebeu que transições para o socialismo poderiam tomar muitas formas e que mais 

assistência aos partidos de trabalhadores do Terceiro Mundo era necessária, mesmo que 

alguns deles não tivessem nenhuma chance de tomar o poder por conta própria no curto 

prazo, ou não fossem comunistas332.  

Khrushchev temia que essas políticas quase fizessem a União Soviética ‘perder 

o trem’ – nas palavras de Westad – de uma nova configuração internacional que apontava 

para o fim dos impérios coloniais e em direção ao estabelecimento de Estados 

                                                           

do PCUS, o marechal Zhukov e o diretor do KGB, Ivan Serov, mostraram-se aliados fiéis ao premiê até o 
último instante, e conseguiram marcar uma reunião plenária do Comitê Central para denunciar a manobra 
e seus conspiradores como um ‘grupo antipartido’. Veja ZUBOK (2007, p. 119).  
330 Ibid., p. 113.  
331 Ibid., p. 113-114.   
332 WESTAD (2013, p. 67-68). A crítica também seria, indiretamente, ao famoso discurso de Andrei 
Zhdanov, durante o congresso de criação do Cominform, no qual ele apresentava uma divisão rígida do 
mundo em “dois campos”, nos quais não haveria a possibilidade de neutralidade aos países de Terceiro 
Mundo. Veja NOGEE.; DONALDSON (1986, p. 147).  
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independentes por todo o mundo. Além disso, durante o já mencionado XX Congresso 

do PCUS, o primeiro-secretário afirmou explicitamente que os países do Terceiro Mundo 

poderiam se beneficiar com os feitos soviéticos: ‘Eles agora não necessitam ir implorar 

aos seus ex-opressores por equipamento moderno. Eles podem obter esse equipamento 

nos países socialistas’333. Khrushchev afirmaria ainda – em tom provocador, mas com 

algo de verdadeiro – que o auxílio econômico ocidental aos países recém-independentes 

também deveria ser creditado à URSS. ‘Se a União Soviética não existisse, seria possível 

para os círculos monopolistas e governos imperialistas fornecer auxílio a países 

subdesenvolvidos? Sem dúvida não. Isso nunca tinha acontecido antes’334.  

Assim, o processo de descolonização na Ásia e África se apresentava como uma 

oportunidade importante para a União Soviética. Apenas cinco anos após o final da 

Segunda Guerra Mundial, Índia, Paquistão, Ceilão (Sri Lanka), Birmânia (Myanmar), 

Filipinas, Indonésia, Jordânia, Síria, Líbano e Israel conquistaram independência. A partir 

de 1954, Camboja, Laos e Vietnã deixaram o Império Francês. Dentro de mais alguns 

anos, Malaia, Líbia, Sudão, Marrocos e Tunísia também seguiram o mesmo caminho. 

Gana, Togo, Camarões e Guiné logo se emancipariam também. Em 1960, já havia cerca 

de 40 novos Estados independentes com uma população de cerca de 800 milhões de 

pessoas. A combinação desses novos países com outros da Ásia, África e América Latina 

buscando auxílio econômico internacional – de acordo com as realidades sociais e 

particularidades de cada um – colocaria enorme pressão para que a Guerra Fria se tornasse 

uma ‘confrontação global’335.  

Khrushchev também via a necessidade de desenvolver uma ‘comunidade 

socialista internacional’ para o futuro – com a URSS ao centro –, capaz de replicar 

algumas das funções desempenhadas pela economia capitalista mundial. Linhas de 

produção unificadas entre Berlim e Xangai abasteceriam redes internacionais de 

distribuição, programas de pesquisa e treinamento conjuntos entre países socialistas 

seriam estabelecidos, bem como inovações nos campos da tecnologia, defesa e 

planejamento seriam compartilhadas. Por esse motivo, o desenvolvimento de boas 

relações com a República Popular da China era extremamente importante. A 

transformação do país mais populoso do mundo pela via socialista era uma tarefa da qual 

a União Soviética não deixaria de participar. Dois meses após a morte de Stalin, um 

                                                           
333 WESTAD (2013, p. 67-68).  
334 ENGERMAN (2018, p. 125-26).  
335 LATHAM (2000, p. 2).  
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programa de assistência que integrava o Tratado de Amizade Sino-Soviético aumentaria 

em sete vezes, em apenas dois anos, o auxílio econômico da URSS à RPC. Um historiador 

russo estimou essa ajuda em cerca de 7% da receita nacional soviética para o período 

entre 1953 e 1960. Westad (2013) chama a iniciativa de ‘Plano Marshall da União 

Soviética’ e sublinha que se tratava de uma tentativa de ‘estampar o socialismo soviético 

na China’ nas estruturas administrativas e estatais (incluindo as Forças Armadas), bem 

como nas esferas de planejamento urbano e educacional. Para isso, um contingente de 

assessores e especialistas soviéticos trabalharia com os chineses para ‘modernizar’ o país, 

levando-o ao socialismo336.  

A modernidade soviética, portanto, levaria os outros povos a se inclinarem 

ideologicamente ao socialismo, ao mostrar todo seu ‘potencial produtivo’. Westad (2013) 

destaca dois projetos-chave que tiveram importantes reverberações internacionais: a 

campanha das terras virgens na Ásia Central e o programa espacial. A primeira, iniciada 

em 1954, baseava-se em uma tentativa de tornar cultivável uma enorme área de cerca de 

130 mil km quadrados localizada no Cazaquistão e sudoeste da Sibéria. Quantidades 

enormes de fertilizantes e recursos para irrigação foram utilizados para desenvolver essa 

gigantesca planície estéril. Khrushchev presumia que técnicos soviéticos haviam criado 

uma nova maneira capaz de intensificar a produção de alimentos nesse projeto337. 

Veremos no capítulo seguinte que o presidente do Presidium do Soviete Supremo da 

URSS, Leonid Brezhnev, mostraria em detalhes essa empreitada ao vice-presidente João 

Goulart durante visita do último à URSS, em agosto de 1961.  

Já o programa espacial teve seu primeiro grande êxito – com enorme repercussão 

internacional – com o lançamento do Sputnik, primeiro satélite artificial, em 1957. Quatro 

anos depois, Yuri Gagarin completaria uma órbita completa ao redor da Terra e retornaria 

em segurança. Esses acontecimentos convenceram muitos soviéticos, em uma onda de 

otimismo irrefletido com as possibilidades de sua própria modernização, de que eles 

estavam à frente do Ocidente nos campos tecnológico e científico338.  

O conhecimento agregado pela URSS a respeito de agricultura e indústria 

poderia ‘revolucionar a produção doméstica’ – nas palavras de Westad – de países na 

                                                           
336 WESTAD (2013, p. 69).  
337 Ibid., p. 71.  
338 Ibid.. Não era apenas na URSS que havia esse sentimento generalizado. Nos Estados Unidos, o 
lançamento do Sputnik em 1957 instigou uma discussão interna a respeito de uma suposta superioridade 
soviética no campo dos mísseis balísticos intercontinentais no final da década de 1950. Isso foi 
intensamente utilizado pelo candidato democrata, John Kennedy, para atacar o governo Eisenhower. Veja 
Cameron (2018, p. 13).  
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marcha para o socialismo, ao mesmo tempo em que tornava isso possível com menos 

concessões ao Ocidente339. A revolução era a técnica empregada para alcançar a 

modernidade.  

No final dos anos 1930, a União Soviética e a Mongólia eram os únicos Estados 

socialistas em um mundo capitalista. No início da década de 1950, no entanto, o país 

euroasiático seria ombreado pelas democracias populares do Leste Europeu e pela 

República Popular da China. Esses desenvolvimentos geraram, conforme destacou 

Engerman (2018), dois questionamentos importantes. Como a existência desses novos 

Estados moldaria a teoria econômica soviética? Como eles alterariam o desenvolvimento 

do socialismo em escala global (e, por conseguinte, acrescentamos, a política externa 

soviética?)340.  

São questionamentos importantes a médio e longo prazos que teriam efeitos 

diretos nas relações da URSS com o Terceiro Mundo, conforme veremos nos capítulos 

posteriores. Entretanto, no final dos anos 1950, o efeito mais imediato da ascensão da 

União Soviética era um temor substancial, por parte da elite intelectual norte-americana, 

em perder a competição econômica para a superpotência socialista.  

A apreciação de um influente analista norte-americano sobre a ascensão 

soviética ilustra bem esse temor de boa parte da elite formuladora de política externa nos 

Estados Unidos. Para Richard Gardner, professor da Universidade Columbia e 

economista, os soviéticos foram capazes de transformar seu país de ‘uma atrasada 

sociedade de camponeses’ na ‘segunda potência industrial do mundo’ em um intervalo 

de apenas 40 anos. Além disso, crescendo duas vezes mais rápido do que o produto 

interno bruto dos Estados Unidos, a economia soviética progrediu a um nível em que ‘a 

liderança da produção norte-americana sobre a União Soviética foi reduzida a seu ponto 

mais baixo na história’, tanto em termos absolutos como relativos. Apesar de acreditar 

que esse quadro de ascensão econômica não fosse capaz de ser duradouro devido à ênfase 

do governo soviético em setores ‘não comerciais’ – e, consequentemente, como uma 

economia ainda consideravelmente fechada, desprovida de mercado consumidor interno 

–, Gardner afirmava que no curto prazo o dano seria substancial. A ‘superior [em relação 

aos EUA] taxa de crescimento soviético’, afirmava ele, ‘tem tremendo significado 

psicológico’. Seu efeito é sentido por nosso próprio povo, pelo povo soviético e, talvez, 

                                                           
339 WESTAD (2013, p. 71).  
340 ENGERMAN (2018, p. 60).  
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mais importante, pelo grande número de pessoas em países subdesenvolvidos pelo 

mundo’341.  

Em muitos desses países, principalmente os que haviam conseguido sua 

independência recentemente, ‘o principal objetivo’ das elites locais, segundo Westad 

(2013), era reestruturar o Estado e dotá-lo de capacidade de ação – principalmente na 

esfera econômica. Essa percepção derivava do fato de que somente com um enorme 

volume de mão de obra e recursos (financeiros e técnicos), os países do Terceiro Mundo 

conseguiriam deixar de ser subdesenvolvidos – termo cada vez mais usado durante a 

década de 1950 para caracterizar a situação econômica e social de países da Ásia, África 

e América Latina, nos quais o padrão de vida médio era muito inferior ao da Europa 

Ocidental342.  

A percepção de que essa diferença aumentaria com o tempo – como de fato 

ocorreu – tornaria a tarefa de desenvolvimento ainda mais urgente. Enquanto que em 

1950, o PIB real per capita da Europa Ocidental era cinco vezes maior do que o da Ásia 

e África, em 1970 – perto do fim do processo de descolonização –, a diferença tinha 

crescido para as razões de 8:1 para a África e 8,5:1 para a Ásia. Assim, uma vez 

conquistada a independência, surgiria uma ‘tarefa maior’ a ser realizada, de acordo com 

as palavras do líder ganês Kwame Nkrumah. Para ele, o que outros países levaram 

‘trezentos anos ou mais para alcançar’, um território que já foi dependente deve tentar 

alcançar dentro de uma geração, caso busque, verdadeiramente, sua própria 

sobrevivência. Com esse objetivo, se esse novo país não fosse ‘propelido a jato’, ele 

ficaria para trás e colocaria em risco todas as lutas domésticas travadas para sua 

independência343.  

Essa urgência, que se aproxima muito, não por acaso, dos chamados 50 anos em 

5 de Juscelino Kubitschek, passaria, necessariamente, pela industrialização e pelo 

planejamento econômico visando à autossuficiência (principalmente energética) e à 

substituição de importações. Em alguns aspectos importantes, esse padrão o identificaria 

com o modelo soviético de desenvolvimento caracterizado pelo crescimento econômico 

induzido por um plano econômico centralizado, ênfase na indústria pesada, enormes 

                                                           
341 GARDNER, Richard. New Directions in U.S. Foreign Economic Policy. New York: Foreign Policy 
Association, 1959, p. 14-18 apud LATHAM (2000, p. 87).  
342 WESTAD (2013, p. 90-91). 
343 Ibid., p. 91. 
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projetos de infraestrutura, coletivização da agricultura e independência dos mercados 

internacionais. 

Esse modelo se tornaria ‘crescentemente influente’ em países do Terceiro 

Mundo. O protagonismo do Estado na esfera econômica, e também os ideais que 

combinavam desenvolvimento econômico com justiça social se aproximavam do ideário 

de muitos líderes não comunistas344.  

Como bem sintetiza Engerman (2018), a percepção prevalecente em Washington 

a respeito de alguns desenvolvimentos históricos no Terceiro Mundo, da ótica exclusiva 

da Guerra Fria (leia-se antagonismo esquemático entre os dois blocos), possuía ‘pontos 

cegos significativos’. Para muitas nações no mundo – e o Brasil de Juscelino Kubitschek 

é um ótimo exemplo –, a industrialização via planejamento econômico era uma ‘rota para 

a modernidade’, não para o comunismo. E se essa rota para a modernidade econômica 

reproduzia certos aspectos da experiência soviética, isso não apresentava nenhum 

constrangimento aos planejadores e técnicos brasileiros345.  

Além disso, os países de Terceiro Mundo compartilhavam algumas 

características importantes e interligadas: exportadores de commodities (muitas vezes 

com a primazia de um produto, como no caso do café brasileiro), escassez de moeda forte 

e necessidade de importação de máquinas e equipamentos para planos de 

desenvolvimento econômico. Frequentemente, a já baixa cifra de moeda conversível era 

utilizada para a compra de alimentos, petróleo e combustíveis, acarretando perda 

significativa de investimentos e, por consequência, de crescimento do produto no longo 

prazo. A repetição habitual desse quadro fazia com que essas nações, incluindo o Brasil, 

buscassem auxílio econômico sob a forma de empréstimos – sobretudo nos Estados 

Unidos, por meio de diversas agências e bancos, e na Europa Ocidental. 

Após a morte de Stalin, gradualmente, a União Soviética também passaria a 

oferecer programas de auxílio econômico e técnico a países do Terceiro Mundo. Brun e 

Hersh (1990) afirmam que o objetivo da política externa soviética durante esses anos foi 

trazer para a órbita do mercado mundial socialista o maior número possível de ‘novas 

nações emergentes’. Os instrumentos econômicos para aproximação política eram a 

concessão de créditos generosos e o incremento do comércio – o objetivo era, por 

consequência, tornar esses países mais distantes e/ou independentes do Ocidente. Nos 

casos específicos da Índia e Egito, uma consideração geopolítica ainda era relevante: 

                                                           
344 WESTAD (2013, p. 92-93). RUPPRECHT (2015, p. 70-71).  
345 ENGERMAN (2018, p. 216).  
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interessava à URSS apoiar Estados que se opunham à intrusão de alianças militares 

estrangeiras em suas respectivas regiões346.  

Uma característica importante dos créditos soviéticos, pelo menos até 1966, era 

a de que eles eram concedidos ‘exclusivamente’ ao setor público dos países recebedores. 

A motivação era política: a ‘nacionalização de interesses estrangeiros e o estabelecimento 

de um setor estatal forte ajudaria a criar as condições’ para o caminho ou 

‘desenvolvimento não capitalista’. Como também já vimos, a indústria pesada ocupava 

lugar de destaque nesses esforços, tendo boa receptividade, pelo menos de início, entre 

os líderes de países de Terceiro Mundo desejosos pela industrialização. Essa estratégia 

soviética também coincide, conforme Brun e Hersh (1990) lembram, com o ‘excesso de 

capacidade existente’ para entrega de bens de capital soviéticos. Entre 1955 e 1964, a 

URSS concederia créditos a mais de 30 países. No entanto, 80% do capital iria para 

apenas oito países: Egito, Gana, Iraque, Síria, Argélia, Indonésia, Índia e Afeganistão. 

Aproximadamente metade dos créditos se destinaria a apenas dois países: Índia e Egito. 

Durante a mesma década, a parcela do comércio da União Soviética com a ‘periferia 

capitalista’ aumentou significativamente: representava 5,2% do total das trocas em 1955, 

saltando para 11,9% em 1965347.  

Brun e Hersh afirmam que os créditos soviéticos foram concebidos para ser uma 

‘alternativa’ aos ocidentais: os primeiros eram destinados ‘quase exclusivamente’ ao setor 

público, enquanto que os segundos visavam a promover a iniciativa privada dos países 

recebedores. Eram oferecidos, em geral, com taxas entre 2,5% e 3% de juros, quitáveis 

em um período entre 8 e 15 anos – que se iniciava um ano após a finalização da obra ou 

entrega das máquinas. Uma característica importante é que esses empréstimos poderiam 

ser quitados em moeda local (ao contrário dos ocidentais que necessitavam de moeda 

forte), por via de exportações dos principais produtos do país recebedor – um aspecto 

muito bem-vindo em países com constantes crises de balança de pagamentos348. Na 

América Latina, era exatamente esse o caso de países como o México, Argentina e 

Brasil349. Esse quadro econômico era ainda agravado pelo preço declinante das 

                                                           
346 BRUN; HERSH (1990, p. 130).  
347 Ibid., p. 130-31. Em 1957, a Indonésia obteve um crédito de US$ milhões da URSS para compra de 
equipamentos militares. Veja WESTAD (2013, p. 129).  
348 BRUN; HERSH (1990, p. 132-34).  
349 Para as relações México-URSS veja PETTINÀ, Vanni. Mexican-Soviet relations, 1958-1964: The 
Limits of Engagement. Wilson Center, CWIHP e–Dossier no. 65. Publicado em 3 de setembro de 2015. 
Disponível em https://www.wilsoncenter.org/publication/mexican-soviet-relations-1958-1964-the-limits-
engagement. Acessado em 4 de fevereiro de 2019.  
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commodities na segunda metade da década de 1950 e pelo aumento do protecionismo nos 

mercados tradicionais. (ABREU, 2014, p. 345).  

Dessa forma, entre 1955 e 1964, a União Soviética expandiu seus contatos com 

diversos países da Ásia e África. Essas nações serviriam como novos mercados para as 

exportações da superpotência difíceis de serem comercializadas no mercado global. De 

seu lado, os países do Terceiro Mundo asiáticos e africanos tinham a possibilidade de 

obter financiamento para seus respectivos projetos de industrialização – frequentemente 

negados pelo Ocidente, cético quanto a lidar com o setor público. Essa diversificação de 

parcerias deu maior poder de manobra a esses países e maior acesso a créditos (de ambos 

os lados)350.  

Brun e Hersh (1990) estão corretos ao dizer que essa política era ‘lógica e 

consistente’ do ponto de vista soviético, pois, mesmo que o volume dos recursos não fosse 

comparável ao dos ocidentais, os projetos em questão eram ‘grandes e visíveis’, o que 

gerava um impacto, por parte do recebedor, ao auxílio soviético desproporcional à soma 

desembolsada351. Em países como a Índia e o Egito, nos respectivos projetos do complexo 

siderúrgico de Bhilai e da usina hidrelétrica de Assuã, esses aspectos ficarão evidentes. 

 

2.3 Internacionalização soviética e tentativas de aproximação ao Brasil 

 

No Brasil, mesmo antes da morte de Stalin, existia muita curiosidade para saber 

qual era o cotidiano do outro lado da Cortina de Ferro. Renomados escritores brasileiros 

comunistas publicaram livros sobre suas viagens ao bloco soviético. Jorge Amado lançou 

O Mundo da Paz: União Soviética e Democracias Populares em 1951, e Graciliano 

Ramos teve o seu Viagem publicado postumamente em 1954 (o escritor falecera em 

1953). Amado passou o inverno de 1948-49 na URSS, a convite da União dos Escritores 

Soviéticos. Também esteve na Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária. 

Graciliano Ramos esteve na Tchecoslováquia e na URSS em meados de 1952. O livro de 

Amado tem forte tom militante, já o de Ramos se parece mais com um diário de viagem, 

razoavelmente descompromissado do ponto de vista político-ideológico352. Ambos os 

intelectuais circularam com desenvoltura pela elite cultural do bloco soviético; 

especialmente entre os literatos. Nessas visitas, os brasileiros sempre tinham à sua 

                                                           
350 Para tentativas de replicar o modelo soviético de desenvolvimento na África veja IANDOLO (2012).  
351 BRUN; HERSH (1990, p. 135).  
352 AMADO (1951). RAMOS (2007).  
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disposição uma espécie de cicerone/tradutor da Sociedade de Relações Culturais com o 

Estrangeiro (VOKS) da URSS353.  

Relatos sobre viagens ao bloco soviético também começariam a aparecer nos 

jornais brasileiros. Convidado a participar de uma reunião do Conselho Mundial da Paz 

e do II Congresso de Escritores Soviéticos em 1954, em Moscou, o jornalista e escritor 

Marques Rebelo narrava em sua coluna diária no jornal Última Hora, no Rio de Janeiro, 

suas impressões do outro lado da Cortina de Ferro354. José Guilherme Mendes fez o 

mesmo pouco tempo depois. Suas reportagens, entrevistas e crônicas realizadas no bloco 

soviético foram publicadas no Correio da Manhã, na revista Manchete, e no diário baiano 

A Tarde355.  

Muito menos conhecido que todas essas publicações, no entanto, é o livro do 

magistrado Osny Duarte Pereira, lançado em 1952. Em Juízes Brasileiros atrás da 

Cortina de Ferro, ele relata sua experiência como delegado brasileiro no V Congresso da 

Associação Internacional de Juristas Democratas em Berlim, realizado em setembro de 

1951. Pereira também esteve na Tchecoslováquia, URSS e Polônia. Em Moscou, foi 

convidado pelo ministro da Justiça da URSS para um encontro informal356. Ainda na 

capital soviética, visitou o Conselho Soviético da Paz, onde encontrou seu presidente, 

Nikolai Tichonov, que era “companheiro de trabalho” da brasileira Branca Fialho no 

Conselho Mundial da Paz357. 

                                                           
353 Desde os anos 1920, essa entidade organizou a maior parte da propaganda soviética fora do país, 
especialmente organizando visitas de centenas de intelectuais estrangeiros à URSS. Na segunda metade dos 
anos 1950, no entanto, novas estruturas visando incrementar as trocas culturais e intensificar a propaganda 
internacional seriam criadas. No início de 1958, a VOKS seria substituída pela SSOD (União das 
Sociedades de Amizade Soviéticas). No ano seguinte, uma Associação da Amizade Soviético/Latino-
americana seria fundada dentro de seu âmbito. Além dela, o Comitê Estatal para Relações Culturais 
(GKKS) seria fundado em 1957. O órgão seria responsável pela implementação da maior parte das 
atividades culturais soviéticas nos países estrangeiros. Seus funcionários colaboravam com os partidos 
comunistas locais, mas mostravam ‘certa distância’ do PCUS e buscavam representar o Estado soviético 
quando negociavam com autoridades de outros países. A administração de programas de rádio, literatura 
em línguas estrangeiras e agências de notícias estavam sujeitas ao GKKS. A entidade também seria 
subdividida de acordo com critérios geográficos. A partir de 1959, o futuro embaixador da URSS em Cuba 
e na Argentina e ex-agente do NKVD, Alexander Alexeyev, seria o chefe do setor de Assuntos Latino-
Americanos. O GKKS seria extinto em 1967, a partir do advento de um Departamento Cultural dentro do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros da URSS (MID). RUPPRECHT (2015, p. 31-33).  
354 REBELO (2014).  
355 MENDES (1956, p. 3). Sobre o livro de Mendes veja RUPPRECHT (2015, p. 171-73). Para mais 
impressões de autores brasileiros sobre a URSS nas décadas de 1950 e 1960 veja RUPPRECHT (2015, p. 
145-47 e p. 173-75). Além dos autores mencionados por Rupprecht, veja PRADO Jr. (1967).  
356 PEREIRA (1952, p. 371-378). O livro é oferecido ao presidente Vargas em agradecimento pela 
“segurança da viagem”.  
357 Ibid., p. 474.  



 

 

131 

 

Ao lado do advogado Margarino Torres Filho, Pereira iniciou uma viagem por 

países da América Latina, em novembro de 1952, a fim de “atrair” participantes para uma 

versão regional do evento do qual ele havia participado em Moscou: a Conferência 

Continental de Juristas Democratas, a ser realizada no Rio de Janeiro no mês seguinte. O 

Itamaraty julgava que se tratava de uma reunião de comunistas, e chegou a enviar um 

telegrama a todas as missões diplomáticas brasileiras nas Américas (com exceção de 

quatro, as quais já estavam cientes da situação), solicitando “evitar, com discrição, a 

concessão de visto a eventuais delegados”358. Apesar das dificuldades, o evento acabou 

ocorrendo entre novembro e dezembro de 1952.  

O governo norte-americano se preocupava com essa internacionalização da 

agenda soviética, e compartilhava a inquietação e informações a respeito com seus 

aliados, incluindo o Brasil. A superpotência comunista avançava em instituições 

internacionais em duas frentes. Numa, integrava-se a agências, organizações e 

confederações concebidas e mantidas, majoritariamente, pelos países capitalistas 

ocidentais. Noutra, organizava, com ajuda dos outros países de seu bloco, associações de 

classe internacionais por meio de subsidiárias regionais com razoável capilaridade global.  

Em relação à primeira frente, percebe-se que durante os anos 1950 a URSS 

tornou-se membro de mais de 200 organizações, como a Cruz Vermelha e o Comitê 

Olímpico Internacional, além de agências especializadas da ONU, como a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e a Unesco, ambas em 1954, e a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), em 1957359.  

No tocante à segunda frente, o governo soviético buscou trazer para seu controle 

algumas organizações internacionais criadas logo após a Segunda Guerra Mundial. O 

objetivo era incrementar o intercâmbio cultural entre o bloco soviético e países da Ásia, 

África e América Latina. O Conselho Mundial da Paz, a União Internacional dos 

Estudantes, a Federação Mundial de Sindicatos, a Federação Democrática Internacional 

das Mulheres, a Associação Internacional de Juristas Democráticos, e a Organização 

Internacional de Jornalistas eram espaços de trocas entre brasileiros e soviéticos.  

Esse movimento era consistente com uma presença mais ativa da URSS em 

organismos multilaterais. Assim, a partir de 1956, diplomatas soviéticos – e de seu bloco 

                                                           
358 AHMRE, 500.1 (1950-56), MRE-Missões Diplomáticas nas Américas com exceção das de Assunção, 
Caracas, México e Montevidéu, Confidencial, “Conferência Continental de Juristas Democratas no Rio de 
Janeiro”, Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1952.   
359 RUPPRECHT (2015, p. 5). Veja também OSAKWE (1972) e RUBINSTEIN (1964).  
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de influência – começaram a buscar uma aproximação com seus colegas brasileiros em 

diversas partes do mundo de maneira mais insistente. 

Em junho de 1956, em Paris, diplomatas romenos e búlgaros fizeram novos 

contatos a fim de se estabelecer um acordo comercial e, eventualmente, reatar relações 

diplomáticas. A chancelaria brasileira recusou-se a negociar um entendimento comercial 

com a Romênia. Alegava a impossibilidade de estabelecer um regime de comércio e 

pagamentos “mutuamente satisfatório”. As revisões e renegociações desses em relação à 

Hungria e Iugoslávia estavam apresentando “sérios inconvenientes, do ponto de vista 

brasileiro”. Ainda segundo o Itamaraty, era necessário primeiro renegociar os acordos 

vigentes ou denunciá-los360 para que depois emergisse uma nova “orientação geral” 

quanto ao comércio com a Europa Oriental, a qual, possivelmente, seria aplicada também 

à Romênia361. Apesar disso, os acordos comerciais do Brasil com Polônia e 

Tchecoslováquia eram prorrogados sucessivamente, de comum acordo, sempre por mais 

alguns meses, enquanto uma nova formulação não era alcançada362. 

Ao responder a abordagens de representantes romenos buscando uma 

aproximação comercial no ano seguinte, a Secretaria de Estado instruía as missões 

diplomáticas brasileiras a responder que reformas no sistema tarifário e mudanças na 

legislação sobre comércio exterior (especialmente nas regras cambiais) precisavam ser 

concluídas antes de se iniciarem conversações com a Alemanha Oriental – via um acordo 

interbancário – ou se revisarem os instrumentos comerciais já existentes do Brasil com 

Polônia, Tchecoslováquia e Hungria363.  

                                                           
360 Em 28 de janeiro de 1956, o Brasil denunciou seu Acordo de Comércio e Pagamentos com a Polônia, 
bem como as normas de intercâmbio comercial com àquele país. Veja AHI, Associações Comerciais, Cartas 
Expedidas (1955-59), Chefe da Divisão Econômica ao Presidente da Confederação Nacional do Comércio, 
“Ajustes de Pagamentos e de Comércio Brasil-Polônia”. Rio de Janeiro, 16 de março de 1956. Também em 
março, a chancelaria brasileira fez o mesmo em relação ao seu compromisso comercial com a 
Tchecoslováquia. Veja AHI, Associações Industriais, Cartas Expedidas (1953-58), Chefe da Divisão 
Comercial ao Presidente da Confederação Nacional da Indústria, “Acordo de Comércio Brasil-
Tchecoslováquia”, Rio de Janeiro, 27 de junho de 1957.  
361 AHMRE, 811 (42)(00) (1947-67), MRE-Paris, Confidencial, “Relações Brasil-România. Proposta de 
reatamento”. Rio de Janeiro, 28 de junho de 1956.   
362 Veja, por exemplo, AHI, Associações Industriais, Cartas Expedidas (1953-58), Chefe Substituto da 
Divisão Comercial ao Presidente da Confederação Nacional da Indústria, “Acordo de Comércio Brasil-
Polônia”, Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1957. Esse documento prorrogava até 1º de outubro o 
entendimento comercial entre os dois países. Veja AHI, Associações Industriais, Cartas Expedidas (1953-
58), Chefe Substituto da Divisão Comercial ao Presidente da Confederação Nacional da Indústria, “Acordo 
de Comércio Brasil-Tchecoslováquia”, Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1957. Esse documento prorrogava 
até 30 de setembro o entendimento comercial entre os dois países. 
363 AHMRE, 811 (42)(00) (1947-67), MRE-Buenos Aires, Confidencial, “Comércio Brasil-Rumânia”. Rio 
de Janeiro, 18 de março de 1957. Veja também AHMRE, 811 (42)(00) (1947-67), MRE-DelBRASONU, 
Confidencial, “Comércio Brasil-Romênia. Proposta de reatamento”. Rio de Janeiro, 5 de abril de 1957 e 
AHMRE, 811 (42)(00) (1947-67), Eduardo Portella Neto (cônsul de 3ª classe)-Chefe da Divisão Comercial, 
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Seria uma maneira de o governo brasileiro postergar um envolvimento comercial 

mais substantivo com os países da órbita soviética – evidenciando sua hesitação em 

relação ao tema –, ou uma busca por melhores termos de barganha no sentido de negociar 

esses entendimentos com o bloco socialista europeu em conjunto, esperando uma nova 

proposta de aproximação comercial vinda diretamente da União Soviética? 

Ainda em julho de 1956, o embaixador do Brasil em Montevidéu foi abordado 

pelo ministro plenipotenciário soviético sobre a possibilidade de obter uma audiência com 

o presidente Juscelino Kubitschek. O embaixador Berenguer César questionava o 

Itamaraty sobre qual atitude deveria ter diante da “insistente ofensiva de aproximação” 

do diplomata soviético364. Cinco dias depois, a chancelaria brasileira respondia que não 

pretendia, “no momento (grifo original), reatar relações com a União Soviética”365. 

Também no mesmo mês, a Legação da Hungria em Buenos Aires manifestou seu 

interesse em reatar relações diplomáticas com o Brasil366. Em junho, representantes da 

Bulgária já haviam procurado a embaixada brasileira em Paris com o desejo de 

“estabelecer relações comerciais e diplomáticas com o Brasil367”. 

Uma nova aproximação soviética com o Brasil ocorreria em novembro de 1956. 

Dessa vez, a resposta do governo brasileiro seria mais ponderada. Durante uma reunião 

da Cepal, em Santiago, o delegado comercial da URSS em Buenos Aires se referiu às 

possibilidades de intercâmbio comercial entre Brasil e URSS e manifestou interesse em 

conversar sobre o assunto com o Chefe da Divisão Comercial, Antônio Corrêa do Lago368. 

O Itamaraty instruiu Lago a “aceitar, com as devidas cautelas”, a sugestão do 

representante soviético. Ressaltava, no entanto, que ele não deveria: 

                                                           

Confidencial, “Relações comerciais Brasil-Rumânia”. Rio de Janeiro, 2 de maio de 1957. Segundo esse 
documento, as mudanças envolviam mudanças na legislação cambial e deveriam ser aprovadas pelo 
Congresso Nacional, p. 1.   
364 AHMRE, 920.1 (42)(74) (1943-62), Montevidéu-MRE, Confidencial, “Relações Brasil-Rússia. 
Proposta de reatamento ao Governo brasileiro”. Montevidéu, 26 de julho de 1956.  
365 AHMRE, 920.1 (42)(74) (1943-62), MRE- Montevidéu, Confidencial, “Reatamento de relações Brasil-
União Soviética”. Rio de Janeiro, 1º de agosto de 1956. 
366 AHMRE, 920.1 (42)(00) (1942-66), Informação da DPc, Confidencial, “Relações Brasil-Hungria. 
Rompimento de relações”. Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1961, p. 3.  
367

 AHMRE, 811 (42)(00) (1947-67), Paris-MRE, Confidencial, “Relações diplomáticas e comerciais. 
Brasil-Bulgária”. Paris, 6 de junho de 1956. O representante brasileiro em Paris, Carlos Alves de Souza, 
ressaltava que a proposta feita pelo Bulgária era “diferente em seu contexto” da que a apresentada 
recentemente pela Romênia. Segundo ele, a Bulgária oferecia um quadro “menos normal” em suas relações 
internacionais já que seus contatos com os Estados Unidos ainda estavam interrompidos. Uma semana 
antes, a Legação da Bulgária em Paris já havia entregue à representação brasileira uma lista de produtos 
que poderiam servir de base ao início das conversações comerciais. Veja na mesma pasta Paris-MRE, 
Confidencial, “Reestabelecimento de relações Brasil-Bulgária”. Paris, 18 de junho de 1956.  
368 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Santiago-MRE, Confidencial, “Comitê de Comércio da 
CEPAL. Intercâmbio comercial com a Rússia”. Santiago, 20 de novembro de 1956.  
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[...] assumir qualquer compromisso de negociação para já ou mais tarde, 
embora não deva, por outro lado, perder de vista as possibilidades de 
entendimentos futuros que venham a tornar-se aconselháveis após 
detido exame do resultado das suas conversações preliminares369.  

 

A instrução primava pelo não comprometimento imediato, mas se preocupava 

em não “fechar portas” prematuramente. A posição refletia cautela, mas contrastava com 

a negação sumária do chanceler Rao em 1954. O governo brasileiro começava a ponderar 

seriamente sobre as possibilidades comerciais advindas de uma aproximação à URSS.  

Esse fato pode estar relacionado com o envio da primeira missão parlamentar 

brasileira à URSS em julho do mesmo ano. No próximo item, trataremos das interações 

de brasileiros e soviéticos no âmbito de missões parlamentares entre os dois países entre 

1956 e 1958.  

 

2.4 Trocas nas missões parlamentares soviéticas e brasileiras  

 

Entre as atribuições do Comitê Estatal para Relações Culturais (GKKS) estava a 

de organizar o intercâmbio de parlamentares com países do Terceiro Mundo. O aumento 

desse intercâmbio foi impressionante durante a segunda metade dos anos 1950. Segundo 

Rupprecht (2015), o trânsito de delegações parlamentares de países do Terceiro Mundo 

era praticamente semanal – incluindo países da América Latina370. A primeira visita de 

uma delegação parlamentar brasileira à União Soviética foi realizada em 1956. Nos anos 

seguintes, duas delegações de deputados federais, senadores e deputados estaduais 

brasileiros estiveram na URSS. Em 1958, a Conferência da União Interparlamentar seria 

realizada no Rio de Janeiro e atrairia delegações de diversos países. Veremos que o evento 

foi importante para aproximar politicamente Brasil e URSS, já que a superpotência 

socialista enviou a maior delegação ao evento e teve diversos encontros com políticos, 

empresários, autoridades e intelectuais brasileiros.  

Rupprecht (2015), no entanto, afirma que essas visitas e convites não serviam 

para estabelecer relações culturais ou para algum tipo de preparação visando ao 

reestabelecimento de relações diplomáticas – como no caso brasileiro. Segundo o mesmo 

autor, elas serviriam para apresentar a URSS como um ‘ator estatal normal’ no quadro 

político internacional com um traço de solidariedade terceiro-mundista. Além disso, essas 

                                                           
369 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), MRE-Santiago, Confidencial, “Conversações com Delegado 
Comercial da União Soviética em Buenos Aires”. Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1956.  
370 RUPPRECHT (2015, p. 49).  
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atividades tinham o propósito de confirmar a própria autorrepresentação positiva que a 

URSS fazia dela mesma. Ainda de acordo com Rupprecht, essas trocas seriam utilizadas 

para autorrepresentação interna e externa da URSS371. 

Veremos, entretanto, que no caso brasileiro essas trocas ensejaram um processo 

mais complexo. Elas foram parte importante para que a aproximação do Brasil com a 

União Soviética se desse também por fora do Itamaraty. Rupprecht assevera – ao traçar 

um paralelo entre a percepção de intelectuais e estudantes latino-americanos sobre a 

URSS – que as opiniões a respeito da União Soviética dependem não apenas da orientação 

político-ideológica do visitante, mas também da origem geográfica. Assim, a URSS 

parece ‘fundamentalmente diferente vista desde o Sul’, quando comparada vista do 

Ocidente372. Essa observação é válida, particularmente, ao analisarmos as reações dos 

parlamentares brasileiros ao visitarem a URSS.  

Em junho de 1956, pela primeira vez, uma delegação de parlamentares 

brasileiros visitaria Moscou373. Ao chegar à URSS, quando perguntados pelo tradutor, 

ainda no aeroporto, sobre quem era o líder da delegação de nove parlamentares, a 

deputada Ivete Vargas afirmou: “Nós não temos um líder de delegação e por assim dizer, 

uma delegação. Nós somos um grupo de deputados, os quais por convite da União 

Soviética viemos de maneira particular”374. Além de Ivete Vargas (PTB-SP), a comitiva 

incluía Jerônimo Dix-Huit Rosado (PSD-RN), Eduardo Catalão (PTB-BA), Coaraci 

Gentil Nunes (PSD-AP), Licurgo Leite (UDN-MG), Rachid Saldanha Derzi (UDN-MT), 

                                                           
371 Ibid., p. 50.   
372 Ibid., p. 184 e p. 228.  
373 AHI, Conselho de Segurança Nacional, Ofícios Expedidos (1943-58), Chefe, substituto, da Divisão 
Política do MRE ao Chefe da Segunda Seção da Secretaria Geral do CSN, “Visita de Delegação parlamentar 
brasileira a Moscou”. Rio de Janeiro, 21 de julho de 1956. A mesma mensagem foi enviada ao Chefe de 
Gabinete do EMFA três dias depois. Veja AHI, Estado-Maior das Forças Armadas e ESG, Ofícios 
expedidos (1956-58), Chefe, substituto, da Divisão Política do MRE ao Chefe de Gabinete do EMFA, 
“Atividades comunistas”. Rio de Janeiro, 24 de julho de 1956. Sobre a passagem por Varsóvia veja AHI, 
Conselho de Segurança Nacional, Ofícios Expedidos (1943-58), Chefe, substituto, da Divisão Política do 
MRE ao Chefe da Segunda Seção da Secretaria Geral do CSN, “Visita de Delegação parlamentar brasileira 
à Polônia”. Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1956. Anexos sobre essa viagem, infelizmente, não foram 
encontrados. No arquivo da Câmara dos Deputados foi achado apenas os nomes designados para integrar a 
comitiva de parlamentares que realizariam a viagem. Digno de nota é que, a princípio, a viagem estaria 
restrita à Tchecoslováquia, Polônia e Iugoslávia. Os governos desses países haviam feito um convite aos 
parlamentares brasileiros. A Câmara comunicou ao chanceler Macedo Soares sobre os nomes da comitiva, 
mas não mencionou a possibilidade da visita se estender a Moscou; como de fato aconteceu. Veja Arquivo 
Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados ao chanceler Macedo Soares. Rio de Janeiro, 2 de maio de 
1956.  
374 GARF f. 7523, op. 45, d. 232, p. 24.  
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Estácio Souto Maior (PTB-PE), Getúlio Barbosa de Moura (PSD-RJ) e Newton Carneiro 

(UDN-PR)375. 

Dessa forma, não era somente o caráter oficioso da visita que chamava a atenção 

de imediato. A composição da delegação também merecia destaque. Dos nove 

parlamentares, três eram do PTB, três do PSD e três da UDN. Deve-se sublinhar a 

disposição – e a aceitação – em convidar políticos identificados com o conservadorismo 

e, obviamente, com o anticomunismo da UDN. A representatividade por regiões do país 

também era diversificada: os Estados do Amapá (então Território), Rio Grande do Norte, 

Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná 

estavam igualmente representados376.  

No dia seguinte, a delegação foi recebida no Palácio do Kremlin pelo presidente 

do Soviete da União, A. P. Volkov, e pelo vice-presidente do Soviete das Nacionalidades, 

as duas câmaras do Soviete Supremo (Poder Legislativo da URSS). Aos visitantes foi 

proposto um plano de estadia na União Soviética que incluía estadas em Moscou, 

Leningrado, Stalingrado e Baku. Após esse encontro, a delegação foi recebida pelo 

presidente do Presidium do Soviete Supremo da República Socialista Federativa 

Soviética da Rússia (RSFSR), M. P. Tarassov, o qual contou brevemente aos visitantes 

sobre a economia e a formação estatal dessa república377.Tratou a chegada dos brasileiros 

como ‘um grande passo para frente’, visando a ‘maior familiarização entre os povos’ da 

URSS e do Brasil378.   

O primeiro a se pronunciar do lado brasileiro foi o deputado Barbosa de Moura 

(PSD-RJ). Ele afirmou que “o principal objetivo” da viagem era ter “impressões 

objetivas” a respeito da URSS, de forma a deixar “de lado quaisquer preconceitos”. 

Olhando as perspectivas futuras, disse ainda que acreditava estar “certo” de que a visita 

traria “benefícios para ambos os países”379.  

Seguiu-se uma conversa informal entre a comitiva brasileira e altos funcionários 

do Soviete Supremo da RSFSR a respeito de café brasileiro, comércio, mecanização 

agrícola e cultura algodoeira. Nesse ponto, o deputado Catalão (PTB-BA) demonstrou 

interesse em conhecer em que parte do país eram produzidas e aproveitadas as 

                                                           
375 GARF f. 7523, op. 107, d. 558, p. 39. O documento russo lista o deputado Dix-Huit Rosado como 
membro do Partido Republicano (PR). Seu verbete biográfico no sítio eletrônico do CPDOC-FGV indica 
que ela já havia saído do PR e havia sido eleito deputado federal em 1954 pela legenda do PSD.  
376 GARF f. 7523, op. 107, d. 558, p. 39. 
377 GARF f. 7523, op. 45, d. 232, p. 26.  
378 GARF f. 7523, op. 107, d. 558, p. 36. 
379 GARF f. 7523, op. 107, d. 558, p. 37-39.  
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colheitadeiras de algodão soviéticas. O ministro da Economia da RSFSR respondeu que 

os equipamentos trabalhavam nas repúblicas da Ásia Central, principalmente no 

Uzbequistão. Acrescentou que elas eram produzidas lá também, mas que havia 

exemplares em exposição em Moscou380.  

Interessante notar que ainda no início da viagem, em Moscou, parlamentares 

brasileiros mencionaram a “necessidade de se instaurar relações diplomáticas e 

comerciais com a União Soviética”. Em seus pronunciamentos, Catalão, Gentil Nunes e 

Barbosa de Moura mostraram-se abertamente favoráveis a isso. Um deles prometeu se 

empenhar para que as relações diplomáticas fossem restauradas, mencionando inclusive 

que o presidente Kubitschek estaria convencido do “sentido positivo” do reatamento de 

relações diplomáticas com a União Soviética381.  

Em Stalingrado, os brasileiros estiveram em uma fábrica de tratores, no local de 

construção da usina hidrelétrica da cidade e no canal Volga-Dom. A tecnologia para 

construção de tratores e o escopo das construções hídricas, bem como sua capacidade, 

impressionaram a comitiva. A delegação ficaria ainda mais surpresa ao saber que existiam 

fábricas na URSS capazes de produzir tratores em maior quantidade e mais potentes do 

que a de Stalingrado. Alguns brasileiros afirmaram que até a viagem à URSS tinham uma 

“impressão completamente diferente” do país, supondo que os soviéticos não 

dominassem esse tipo de tecnologia382.  

A partir da chegada em Stalingrado, é interessante notar que os soviéticos 

perceberam uma melhora significativa no “estado de espírito da delegação”, além de 

“maior empatia e sentimento mais amigável para com a União Soviética”. No relatório 

sobre a estada da delegação na URSS é mencionado que, a essa altura, “praticamente 

todos os delegados expressaram a necessidade da imediata restauração das relações 

diplomáticas e desenvolvimento de laços culturais e econômicos”383. 

Em seguida, a delegação foi a Baku. Na capital da República Socialista Soviética 

do Azerbaijão, os brasileiros foram recebidos no aeroporto pela cúpula do Soviete 

Supremo local. A comitiva parecia, de fato, impressionada pelo que via. Newton Carneiro 

(UDN-PR), por exemplo, afirmou que, ao chegar a Moscou, já no primeiro dia, tinha 

certeza que a capital soviética havia se tornado “uma das maiores cidades do mundo”. 

                                                           
380 GARF f. 7523, op. 107, d. 558, p. 40-43. 
381 GARF f. 7523, op. 45, d. 232, p. 25. 
382 GARF f. 7523, op. 45, d. 232, p. 33. 
383 GARF f. 7523, op. 45, d. 232, p. 32. 
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Sobre o Azerbaijão, afirmou que a visita tinha “uma particular importância”, já que a 

exploração de jazidas de petróleo era uma “questão fundamental” para os brasileiros. Ao 

encontrar o presidente do Presidium do Soviete Supremo do Azerbaijão, pouco tempo 

depois, Barbosa de Moura (PSD-RJ) reafirmou a importância de conversas a respeito da 

experiência local com jazidas de petróleo. Destacou que no Brasil começavam a aparecer 

os “equipamentos de perfuração da indústria nacional”384. O tom do pronunciamento dele 

anteciparia uma questão doméstica importante ao Brasil e um tópico de frequentes 

especulações nas conversações entre Brasil e URSS nos anos subsequentes:  

 

O Brasil tem os maiores depósitos de petróleo do mundo. Nós estamos 
tentando resolver a questão da operação de nossos campos de petróleo 
com nossos próprios meios. Nós sabemos que a União Soviética passou 
por este caminho. Nós, claro, precisaremos pedir ajuda de outros países, 
mas, esta ajuda deve se limitar a consultoria técnica. Uma viagem de 
um grupo de peritos e técnicos brasileiros à União Soviética, em 
particular, à Republica do Azerbaijão poderia, sem dúvidas, ter uma 
grande importância e trazer um grande benefício385.  
 

Baku não estava no roteiro por acidente. Petróleo era um item essencial para o 

projeto de desenvolvimento econômico brasileiro. Em 1953, o então presidente Getulio 

Vargas (tio-avô de Ivete) havia fundado a Petrobras, a qual detinha o monopólio da 

extração do produto. O país, no entanto, não possuía técnicos e equipamentos 

especializados para desenvolver e sofisticar o setor. Segundo Moreli Rocha (2016), no 

biênio 1954-55, a Petrobras teve de contratar um “grande número de profissionais 

estrangeiros e especializados na prática da extração de petróleo” (MORELI ROCHA, 

2016, p. 51-52)386.  

Os membros da comitiva visitaram ainda a usina de beneficiamento de petróleo 

de Novobakinskii, onde se familiarizaram com o processo de produção de derivados do 

petróleo387. Em seguida, os visitantes estiveram em uma plataforma de prospecção 

marítima, com o objetivo de conhecer os métodos empregados no Azerbaijão para 

extração de petróleo do mar. Os brasileiros fizeram várias perguntas e, de acordo com os 

soviéticos, tiveram uma “excepcional boa impressão” a respeito da planta. Assim como a 

                                                           
384 GARF f. 7523, op. 107, d. 558, p. 66-67. 
385 GARF f. 7523, op. 107, d. 558, p. 67. 
386 Buscando diminuir a necessidade de importação de mão-de-obra especializada, o presidente Kubitschek 
criaria a Campanha Nacional de Formação de Geólogos (Cage) em 1957. Moreli Rocha (2016, p. 52).  
387 GARF f. 7523, op. 107, d. 558, p. 68-69. Antes de deixar a URSS, Vargas ainda visitou o Comitê das 
Mulheres Soviéticas em Moscou. Lá, esteve com a diretora da entidade e fez diversas perguntas a respeito 
do funcionamento do mesmo e suas interações com outros organismos internacionais. Veja GARF f. 7523, 
op. 107, d. 558, p. 71. 



 

 

139 

 

fábrica de tratores, a delegação parecia não esperar ver plataformas “tão desenvolvidas” 

na URSS388.  

Segundo o relatório da viagem, as impressões deixadas nos visitantes foram as 

“melhores”, pois imaginavam o Azerbaijão como uma “república distante e atrasada”389. 

De volta a Moscou, visitaram o metrô, o qual, segundo os próprios deputados, havia 

superado “todas as expectativas”, e o parque VDNKh. Viram o pavilhão de máquinas de 

construção e o pavilhão sobre uso pacífico da energia nuclear, onde fizeram declarações 

expressando seu “encantamento”390. No Kremlin, tiveram um encontro com membros da 

Comissão Permanente do Soviete Supremo da URSS. A comitiva fez uma série de 

perguntas a respeito de orçamento, educação, segurança social e sistema de saúde. Ao 

mesmo tempo, o deputado Saldanha Derzi (UDN-MT) visitava o Instituto de Oncologia. 

Lá, tratou de se informar sobre a estrutura do mesmo, novos métodos de profilaxia, 

tratamento de doentes, bem como sobre pesquisas científicas na área. Segundo os 

soviéticos, ele teve “boas impressões” e admirou-se com a quantidade e qualificação das 

mulheres que trabalhavam no instituto391.  

Na segunda parte do dia, a delegação visitou o vice-presidente do Comitê 

Executivo do Conselho Municipal da cidade de Moscou, o qual apresentou à comitiva o 

trabalho do Conselho de Moscou e as construções na cidade. Enquanto isso, o deputado 

Newton Carneiro (UDN-PR) teve um encontro com o vice-ministro do Comércio 

Exterior. O brasileiro entregou-lhe uma carta com seis questões: 1) qual foi o consumo 

de café na URSS em 1955; 2) qual o principal fornecedor do produto ao país; 3) quais 

seriam “os níveis possíveis de uso de café na URSS” com a melhora das condições de 

importação e com preços melhores; 4) por meio de quais dados poder-se-ia estimar o 

intercâmbio comercial bilateral; 5) quais produtos brasileiros e em quais quantidades 

seriam atraentes para o mercado soviético; e 6) como o governo da URSS via a 

possibilidade de fechar um acordo de comércio e pagamentos entre o Brasil e países de 

seu bloco de influência com participação soviética392. Fica evidente aqui o interesse 

comercial do setor exportador de café brasileiro nas possibilidades de se estabelecer 

algum tipo de arranjo com a URSS. 

                                                           
388 GARF f. 7523, op. 107, d. 558, p. 69. 
389 GARF f. 7523, op. 107, d. 558, p. 70. 
390 GARF f. 7523, op. 107, d. 558, p. 70. 
391 GARF f. 7523, op. 107, d. 558, p. 71. 
392 GARF f. 7523, op. 107, d. 558, p. 71. 
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Em suma: os parlamentares brasileiros constataram, in loco, que a URSS poderia 

ser parte do projeto de desenvolvimento econômico do Brasil, suprindo as necessidades 

de diversificação de comércio exterior do país, importação de equipamentos e assistência 

técnica a setores-chave da economia nacional. A modernização comandada pelo Estado 

poderia ser o motor da aproximação entre os dois países, inclusive com o testemunho de 

políticos influentes anticomunistas pronunciando-se sobre os êxitos da URSS em diversos 

campos do conhecimento.  

A impressão deixada nesses visitantes não deve ser menosprezada. Poucos 

meses depois, um diplomata brasileiro em Tel Aviv se encontrou com dois parlamentares 

uruguaios que estavam regressando de Moscou. O brasileiro afirmou em correspondência 

que ambos estavam “totalmente russificados” e alegaram que toda a delegação ficou 

favoravelmente impressionada com as condições existentes na URSS. Os políticos 

uruguaios acreditavam que a URSS iria se tornar inevitavelmente uma “potência benéfica 

aos dominados” pelos Estados Unidos. O senador Angel Maria ainda afirmou que a 

delegação brasileira que havia estado lá há pouco tempo também tivera “idêntica 

impressão”393.  

Não por acaso, um estudo sobre a possibilidade de “infiltração parlamentar” 

como uma nova diretriz do PCUS, a fim de aumentar sua influência em outros países, foi 

remetido ao Itamaraty. O estudo afirmava que o governo norte-americano deveria se 

precaver da “ofensiva soviética” e da concorrência que a superpotência comunista poderia 

provocar não só no “oferecimento de capitais” para países menos desenvolvidos, mas no 

“intercâmbio comercial” e no “auxílio técnico”. Sobre esse último, asseverava que “a 

corrida por produção de sábios e técnicos, promovida pela URSS” estava, naquele 

momento, possibilitando a formação de especialistas “em número atualmente superior 

àquele de sábios e técnicos formados nas Escolas e Universidades dos Estados Unidos da 

América”394.  

Com relação especificamente ao tópico da “infiltração parlamentar”, o estudo 

mencionava uma mudança ocorrida nas diretrizes do PCUS com relação à sua estratégia 

internacional. Khrushchev, em seu discurso no XX Congresso do PCUS, em fevereiro de 

                                                           
393 AHMRE, 430.1 (42)(00) (44 a 74) (1947-65), Tel Aviv-MRE, Confidencial, “Situação política”. Tel 
Aviv, 17 de outubro de 1956, p. 1-2.  
394 AHMRE, 600.1 (00) (1946-54), Cidade do Panamá-MRE, Secreto, “Nova Etapa da Política Exterior dos 
Soviets (Propaganda e infiltração por intermédio dos parlamentos), 10 pp. No final do documento há a 
assinatura do Chefe de Departamento Político e Cultural, O. de Carvalho e Souza. Sem local ou data exata. 
Julho de 1956, p. 3.  
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1956, havia afirmado sobre a possibilidade de triunfo internacional do socialismo por 

“métodos parlamentares”, já que uma guerra não seria inevitável. A ideia de uma frente 

em que socialistas e trabalhistas tivessem de se integrar ao Partido Comunista local, 

“dirigido pelo Kremlin”, seria o ideário a seguir pela cúpula soviética395.  

No Brasil, entretanto, esse quadro parecia distante da realidade, com o PCB 

oficialmente na ilegalidade e fraco eleitoralmente para disputar terreno com os três 

grandes partidos políticos de alcance nacional. Uma mudança do foco na atuação 

internacional soviética ajudaria a aproximar a superpotência comunista da América 

Latina nos anos subsequentes. Em março de 1957, o chefe da agência noticiosa 

Sovinformbjuro em Buenos Aires, Oleg Ignatiev, escreveu a seus superiores enumerando 

40 sugestões para ‘fortalecer a propaganda soviética na América Latina’. Ignatiev 

demandava mais profissionalismo e eficiência, além de solicitar que ‘mais tecnologias 

modernas’ fossem utilizadas na difusão cultural internacional da URSS. Sublinhou que o 

foco não deveria ser em ‘assuntos políticos’, mas na geografia, cultura e literatura 

soviéticas. Prosseguia afirmando que a agência TASS falhara enormemente em transmitir 

ao mundo a ‘necessidade de invasão da Hungria’ no ano anterior, e deveria ser substituída 

por uma nova agência que tivesse apelo em ‘círculos progressistas’ não comunistas396.  

Parlamentares do Partido Socialista Brasileiro (PSB) poderiam, por exemplo, ser 

alvos interessantes. Mediante convite do Grupo Parlamentar da URSS, os senadores 

Domingos Velasco (PSB-GO) e José da Costa Paranhos (PSB-GO) estiveram por três 

semanas, entre julho e agosto de 1957, em visita à União Soviética. O roteiro incluía 

Moscou, Leningrado, Stalingrado, Baku, Tbilisi, Sochi e Yalta397.  

O relatório sobre a viagem deles, elaborado por três deputados do Soviete 

Supremo da URSS, trazia um breve perfil biográfico de ambos. Destacava que Velasco 

                                                           
395 Ibid., p. 6-7.  
396 RUPPRECHT (2015, p. 24). Após ocupar esse posto em Buenos Aires, Ignatiev seria correspondente 
em Brasília no início dos anos 1960. Veja RUPPRECHT (2015, p. 99).  
397 GARF f. 7523, op. 107, d. 667, p. 16. Também em 1957, um grupo de deputados estaduais de São Paulo 
e Pernambuco visitou a URSS. No GARF, entretanto, foi encontrado apenas um perfil biográfico dos 
deputados paulistas participantes dessa missão datado de agosto de 1957. Veja GARF f. 9518, op. 1, d. 339, 
p. 1-4. Outro documento afirma que, além dos representantes estaduais mencionados, deputados estaduais 
do Estado do Rio de Janeiro e deputados federais também integravam o grupo, composto por 49 membros. 
O Comitê Estatal para Laços Culturais com Países Estrangeiros afirmava, de acordo com a informações 
que tinha, que a comitiva brasileira tinha a ‘tarefa de conduzir uma sondagem sobre algumas questões 
econômicas e questões sobre o estabelecimento de relações diplomáticas entre a URSS e o Brasil’. A 
justificativa oficial para a viagem – aparentemente um pretexto destinado a aplacar alguma oposição 
doméstica – era que o grupo esteve em Moscou para o VI Festival Mundial da Juventude. O mesmo comitê 
ainda solicitava a colaboração de Oleg Ignatiev durante a estada do grupo de brasileiros na URSS. GARF 
f. 7523, op. 107, d. 667, p. 8-9.  
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era presidente do Grupo Parlamentar do Brasil na União Interparlamentar, além de vice-

presidente do PSB e alguém “de grande influência nos círculos sociais e políticos” 

brasileiros. Do mesmo partido, Paranhos era senador pelo Estado de Goiás e neto do 

Barão de Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. Ambos haviam estado como 

observadores na reunião do Conselho Mundial da Paz, em Colombo, Ceilão (atual Sri 

Lanka), e em seguida realizaram uma viagem à República Popular da China398. 

Velasco era portador de duas mensagens importantes. A primeira, dita aos seus 

interlocutores logo em sua chegada a Moscou, era que “o principal objetivo” de sua visita 

era estabelecer contato com a liderança do Grupo Parlamentar da URSS para convidá-los 

“pessoalmente” a participarem da 47ª Conferência da União Interparlamentar que 

ocorreria em julho do ano seguinte no Rio de Janeiro. De acordo com o senador, seria 

“excepcionalmente desejável” que a delegação soviética fosse “a maior possível” e 

pudesse utilizar a visita para “estabelecer contatos diretos”, tanto com representantes de 

“círculos oficiais” brasileiros, como do de “negócios, comerciais, industriais e sociais”, 

visando a melhorar a relação entre os dois países399. 

A segunda era que na véspera de sua partida para Colombo, Ceilão (atual Sri 

Lanka), Velasco havia conversado com o presidente Kubitschek, com quem tinha uma 

“amizade de mais de vinte anos”. Segundo o senador, o presidente “concordou com seu 

plano de expandir contatos com outros países”400.  

Para Velasco, além de resistências domésticas, a aproximação entre Brasil e 

URSS era impedida por “forças obscuras do imperialismo e colonialismo”, mas que o 

“povo brasileiro” buscava o reatamento. Com essa finalidade, o senador expressou sua 

“esperança” que a participação de uma delegação soviética “numerosa” na Conferência 

Interparlamentar no Rio de Janeiro iria “ajudar muito”401. 

O roteiro − e as impressões − não seria muito diferente daquele da delegação 

brasileira que havia estado na URSS em 1956. Os parlamentares estiveram no local de 

construção da usina hidrelétrica de Stalingrado, no canal Volga-Dom, em um complexo 

metalúrgico em Rostov, em instalações petrolíferas em Baku, no parque VDNKh em 

Moscou e em diversos institutos de saúde pública em toda a URSS. Assim como a 

                                                           
398 GARF f. 7523, op. 107, d. 667, p. 16. 
399 GARF f. 7523, op. 107, d. 667, p. 17. 
400 GARF f. 7523, op. 107, d. 667, p. 18. 
401 GARF f. 7523, op. 107, d. 667, p. 18. 
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comitiva de 1956, demonstraram “encantamento” com as instalações do metrô de Moscou 

e Leningrado, afirmando que nunca haviam visto “nada parecido”402.  

Paranhos, de origem aristocrática, grande proprietário de terras e criador de 

gado, parecia ainda mais surpreso com o que via na URSS. Segundo o relatório soviético, 

fez “anotações detalhadas” sobre máquinas agrícolas e informações sobre a criação de 

bovinos no país, “sem esconder sua admiração”403. De acordo com o senador, Velasco e 

ele “decidiram juntos” não pedir autorização ao Senado brasileiro para a viagem, embora, 

pelo regulamento da Casa, isso fosse necessário. Em vez disso, informaram sobre a visita 

por uma “simples carta”. Para ele, se pedissem permissão, certamente receberiam uma 

recusa, já que o Senado era, segundo Paranhos, uma das “instituições mais reacionárias 

do Brasil”404.  

Para os deputados do Soviete Supremo, o convite aos parlamentares brasileiros 

se “justificou”. Os senadores consideraram “seu dever”, ao voltar ao Brasil, “contar a 

verdade sobre o país soviético”. Disseram também que empregariam “todas as forças na 

luta pela melhora das relações entre o Brasil e a União Soviética e pela aproximação entre 

os povos brasileiro e soviético”405.  

Assim, concluíam os soviéticos em seu relatório, seria “conveniente manter e 

desenvolver o contato” com Velasco e Paranhos, especialmente, na próxima Conferência 

da União Interparlamentar, a ser realizada em Londres em setembro, bem como na 47ª 

Conferência da mesma entidade, que seria em julho de 1958 no Rio de Janeiro406.  

Para a URSS, o timing do evento no Brasil não poderia ser melhor. Dois meses 

depois da visita de Velasco e Paranhos ocorreu o lançamento do Sputnik 1407. Pouco 

tempo depois, dois jornalistas brasileiros visitaram a URSS e conseguiram uma entrevista 

com Nikita Khrushchev, a primeira concedida a profissionais brasileiros. Nela, o líder 

soviético sublinhou o interesse de seu país na “normalização das relações com todos os 

                                                           
402 GARF f. 7523, op. 107, d. 667, p. 16-17. 
403 GARF f. 7523, op. 107, d. 667, p. 21.  
404 GARF f. 7523, op. 107, d. 667, p. 21. 
405 GARF f. 7523, op. 107, d. 667, p. 21. 
406 GARF f. 7523, op. 107, d. 667, p. 21. 
407 O êxito da missão, com grande capacidade para ser usada como propaganda do regime comunista no 
mundo inteiro, ainda tinha uma importante dimensão militar-estratégica. Um míssil balístico 
intercontinental soviético foi usado para colocar o satélite em órbita. Analistas norte-americanos avaliavam 
que o mesmo tipo de míssil poderia carregar uma carga nuclear considerável. Isso daria à URSS a 
possibilidade, teoricamente, de destruir ‘forças estratégicas norte-americanas em um ataque surpresa’. O 
governo norte-americano levou essa possibilidade a sério, o que o levou a construir, e adaptar, bases 
militares capazes de receberem bombardeiros estratégicos e mísseis não só em seu território, mas também 
no Reino Unido, Alemanha Ocidental, Itália e Turquia. ZUBOK (2007, p. 123).  
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países, sem exceção, independentemente dos seus sistemas políticos e sociais”. Para 

Khrushchev, “nada justifica[ria] a inexistência, atualmente, de relações normais entre a 

URSS e o Brasil”. Do ponto de vista das relações culturais e do intercâmbio técnico e 

científico, o premiê avaliou que a “ausência de contatos entre os povos da URSS e do 

Brasil” era um “fenômeno antinatural”. Ainda de acordo com ele, a normalização das 

relações diplomáticas facilitaria a compreensão entre os dois países. Além de sublinhar 

as possibilidades de exportação soviéticas nos campos da indústria pesada (instalações 

completas de usinas) e no de máquinas e equipamentos (particularmente no campo 

petroquímico), Khrushchev salientou a possibilidade de cooperação no campo da energia 

atômica para fins pacíficos. Por fim, desejou votos de êxito aos brasileiros e ressaltou a 

“luta pelo florescimento econômico do Brasil, pelo fortalecimento de sua independência 

e autonomia nacional e estatal”408.  

No início de 1958, de acordo com detalhado relatório soviético a respeito das 

relações bilaterais, existia um ‘movimento pela restauração das relações diplomáticas e 

comerciais com a União Soviética’ no Brasil409. Ele havia adquirido ‘dimensão especial’ 

após dificuldades econômicas domésticas entre o final de 1956 e início de 1957, o 

lançamento dos satélites artificiais soviéticos e a entrevista de Khrushchev aos jornalistas 

brasileiros. Prova disso era que O Jornal – considerada ‘a publicação mais antissoviética’ 

– tratava o assunto da retomada de relações como ‘o mais importante do momento’410.  

A URSS contabilizava o apoio de entidades que já haviam se posicionado 

favoravelmente à restauração de relações: Frente Parlamentar Nacionalista, Primeiro 

Congresso das Assembleias Legislativas, Conselho Nacional de Economia, Confederação 

Nacional e Federação Nacional de Comércio, Associações de Comércio dos ‘mais 

importantes Estados’ – Rio de Janeiro411 e São Paulo, a diretoria do BNDE, PSB e PCB412. 

                                                           
408 MARTORELLI (1958, p. 155-158 e p. 168). Os jornalistas Tito Fleury e Victorio Martorelli viajaram à 
União Soviética a convite do Conselho Central dos Sindicatos da URSS. Além disso, participaram do IV 
Congresso Sindical Mundial em Leipzig, na Alemanha Oriental. Martorelli era abertamente comunista – 
da corrente soviética – e francamente favorável ao reatamento entre Brasil e URSS. O diálogo seria 
divulgado pelos jornais paulistas no dia 3 de dezembro de 1957.  
409 GARF f. 9497, op. 1, d. 148, p. 27, sem data (provavelmente entre julho e dezembro de 1958). 
410 GARF f. 9497, op. 1, d. 148, p. 27-28, sem data (provavelmente entre julho e dezembro de 1958). O 
Jornal fazia parte do grupo Diários Associados de Assis Chateaubriand.  
411 GARF f. 9497, op. 1, d. 148, p. 27-28, sem data (provavelmente entre julho e dezembro de 1958). Aqui 
há uma divergência. Em 1959, a Associação Comercial do Rio de Janeiro consideraria desfavorável uma 
aproximação com a URSS argumentando que inexistiam razões capazes de justificar uma empreitada desse 
tipo. O Estado de S. Paulo, 10 de junho de 1961, p. 15. Para manifestações de apoio da Confederação 
Nacional do Comércio ao estabelecimento de intercâmbio com a URSS, ainda em 1957, veja Farias (2017, 
p. 368).  
412 Roberto Campos, então diretor superintendente do BNDE, considerava natural que se buscasse novas 
áreas para expansão comercial fora das zonas tradicionais. Veja Farias (2017, p. 378-79). Para duas 
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Além dessas, pronunciaram-se pessoalmente a favor: o vice-presidente João Goulart, o 

ministro da Fazenda, José Maria Alkmin, Oswaldo Aranha, o embaixador nos EUA, 

Amaral Peixoto, o prefeito de São Paulo, Adhemar de Barros, o líder da maioria na 

Câmara dos Deputados, Tarcilo Vieira de Melo (PSD-BA), o presidente da Câmara de 

Comércio e Indústria do Brasil e outras conhecidas figuras dos ‘círculos políticos e de 

negócios do país413’.  

O governo soviético acompanhava essas evoluções e seguia atentamente as 

declarações do presidente brasileiro sobre o assunto. Após a publicação da entrevista de 

Khrushchev nos jornais brasileiros, Kubitschek afirmou que o Brasil estava pronto “para 

vender para quem quiser comprar de nós, independentemente de quem seja o comprador”. 

No que se referia às relações diplomáticas, o presidente afirmou, evasivamente, que isso 

era uma questão de competência exclusiva do Congresso Nacional – algo imediatamente 

desmentido pelos soviéticos no mesmo relatório sobre as relações bilaterais citando a 

Constituição de 1946. Como Vizentini afirma (2004), o líder brasileiro se colocava de 

“forma vacilante”414 sobre o assunto e o governo da URSS atestava isso claramente:  

Kubitschek por diversas vezes disse nos últimos tempos que num futuro 
próximo (foi colocado o prazo de 1o. de janeiro, metade de janeiro, fim 
de fevereiro de 1958) o governo oficialmente se pronunciará sobre a 
restauração das relações com a União Soviética, porém, tal declaração 
até agora não foi feita415. 
 

Para a URSS, o presidente brasileiro assumia uma ‘posição dupla’. No dia 10 de 

janeiro, o chanceler Macedo Soares informou que, no tocante à restauração de relações, 

a posição do Brasil ainda ‘não estava determinada’. No mesmo dia, Kubitschek enviou 

mensagem de saudações pelo Ano Novo a Boroshilov, Khrushchev e Bulganin – o que 

seria o primeiro contato entre chefes de Estado dos dois países desde o rompimento de 

relações diplomáticas em 1947416.  

                                                           

entrevistas de Campos detalhando sua posição em relação ao comércio com o bloco soviético em abril de 
1959 veja CPDOC-FGV rc e bnde 1955.06.30, “Entrevista do Dr. Roberto de Oliveira Campos à imprensa 
em 7.4.1959” e “Entrevista do Sr. Roberto Campos à imprensa (Correio da Manhã)”, sem data exata, abril 
de 1959.  
413 GARF f. 9497, op. 1, d. 148, p. 28, sem data (provavelmente entre julho e dezembro de 1958). Segundo 
o mesmo documento, em agosto de 1957, Alkmin teve uma conversa ‘extraoficial’ sobre o fechamento de 
um acordo comercial entre o Brasil e a União Soviética na Embaixada da URSS em Buenos Aires.  
414 VIZENTINI (2004, p. 110).  
415 GARF f. 9497, op. 1, d. 148, p. 28, sem data (provavelmente entre julho e dezembro de 1958). 
OLIVEIRA (2018, p. 30-31).  
416 GARF f. 9497, op. 1, d. 148, p. 40, sem data (provavelmente entre julho e dezembro de 1958). Há uma 
contradição, no mesmo relatório, sobre quando se deu essa resposta de Kubitschek. Na página 29 há o 
registro que ela se deu em 10 de janeiro de 1958. Já na página 40 é dito que a resposta do presidente 
brasileiro foi em abril de 1958. De qualquer modo, é importante registrar a iniciativa de Kubitschek em 
responder – independentemente da data em que isso foi feito.   
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De acordo com relatório soviético, o presidente brasileiro não tinha ‘vontade de 

usar o seu direito de presidente na decisão final dessa questão [reatamento]’, já que era 

influenciado tanto pelo lado do ‘grande movimento pelo reestabelecimento’ de relações, 

como pelo ‘lado dos EUA e da reação interna’. Em 25 de janeiro de 1958, o presidente 

informou que a retomada das relações com a União Soviética iria depender de uma 

consulta com o Congresso Nacional. No mês seguinte, a questão foi colocada na agenda 

da Casa417. Ainda em fevereiro de 1958, deve-se notar que Kubitschek, em conversa com 

o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ameaçou reestabelecer relações com a URSS 

– afirmando que sua administração estava ‘sob grande e crescente pressão para lidar com 

o bloco soviético’ – caso o governo norte-americano não revisse sua política de 

assistência econômica ao Brasil418.  

Em abril, Macedo Soares foi à Câmara dos Deputados para afirmar que o 

Itamaraty havia analisado ‘todos os aspectos do problema da restauração das relações 

diplomáticas e comerciais com a União Soviética’. As conclusões eram de caráter secreto 

– contrárias ao reatamento diplomático, mas tolerantes (com ressalvas) ao 

reestabelecimento de relações comerciais, como veremos adiante – e foram encaminhadas 

para a apreciação do presidente. O relatório soviético, possivelmente concluído no 

segundo semestre de 1958, apontava que até aquele momento o presidente Kubitschek 

não se pronunciara oficialmente sobre o tema da restauração das relações comerciais e 

diplomáticas com a URSS419. 

Dessa forma, o debate acerca do reatamento com a URSS ganhava impulso 

gradativo na sociedade brasileira, principalmente nos jornais e no Congresso Nacional. 

Em outubro de 1957, o CSN havia enviado duas correspondências a esse respeito ao 

Chefe da Seção de Segurança Nacional do Itamaraty. Nelas, afirmava-se que estava em 

andamento no país uma campanha para a coleta de assinaturas, sob o comando de diversas 

                                                           
417 GARF f. 9497, op. 1, d. 148, p. 29, sem data (provavelmente entre julho e dezembro de 1958). O 
documento ainda afirma que a Comissão de Relações Exteriores do Senado havia decidido ouvir o chanceler 
Macedo Soares e o ex-chanceler Oswaldo Aranha sobre o assunto. Em junho de 1958, Soares seria 
substituído por Negrão de Lima.  
418 OLIVEIRA (2018, p. 34).  
419 GARF f. 9497, op. 1, d. 148, p. 39-40, sem data (provavelmente entre julho e dezembro de 1958). 
Anexado ao mesmo relatório há um perfil biográfico de Juscelino Kubitschek. Nele, há uma declaração 
feita por Kubitschek durante a campanha presidencial de 1955 (a qual contou com o apoio do PCB), na 
qual ele se colocava favoravelmente ao estabelecimento de relações comerciais com a URSS. Dizia ainda 
que ele havia se pronunciado ‘mais de uma vez’ favoravelmente ao desenvolvimento de laços comerciais 
com a URSS e com países do campo socialista. Quanto ao reatamento diplomático, no entanto, era muito 
contido. Não se colocava contrariamente, mas já havia declarado que não estava ‘disposto a tomar iniciativa 
nesta questão’.  
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centrais sindicais e do PCB, para enviar ao presidente da República um memorial 

solicitando o restabelecimento de relações entre o Brasil e a URSS. A justificativa era de 

cunho econômico-comercial. Em trechos extraídos de jornais, que integravam os 

informes, o debate tomava fortes colorações nacionalistas, associando-se o não 

reatamento à URSS a uma “posição de subserviência aos interesses de grupos norte-

americanos420”.  

Não era só no Brasil que crescia a insatisfação com o governo norte-americano, 

mas em toda a América Latina. Em maio de 1958, o vice-presidente dos Estados Unidos, 

Richard Nixon, pode constatar esse descontentamento in loco durante viagem que 

realizou à América do Sul. O motivo principal da viagem do vice-presidente era 

comparecer à posse do novo presidente da Argentina, Arturo Frondizi. Depois de passar 

por Buenos Aires, ele esteve em outros países sul-americanos. O norte-americano foi 

muito hostilizado em Montevidéu, Lima e, por alguns instantes, teve sua vida ameaçada 

em Caracas (WEISS, 1993, p. 113). 

As manifestações e críticas na imprensa da região levantavam três pontos: o 

apoio do governo Eisenhower a regimes repressivos, a falta de assistência econômica e a 

imposição de tarifas de entrada a produtos latino-americanos no mercado dos Estados 

Unidos421.  

Simultaneamente, o editor-chefe do jornal da Juventude Comunista da URSS 

(segundo jornal em tiragem na URSS), Aleksei Adjubei, foi despachado desde Moscou 

para cobrir a cerimônia de posse de Frondizi. Em seguida, em companhia de Nikolai 

Gribachiev, editor-chefe do jornal União Soviética, e de Anatoli Sofronov, chefe do mais 

importante semanário soviético, a Ogonek, eles iniciaram uma longa viagem por mais três 

países latino-americanos: Uruguai, Chile e Panamá422. Ao retornarem à URSS, Sofronov 

fez um rico relato a respeito de sua estada na Argentina aos delegados soviéticos que 

partiriam no mês seguinte para a Conferência Interparlamentar no Rio de Janeiro, 

informando que a situação política na Argentina, Uruguai e Chile tinha semelhanças 

naquele momento. Dizia que, na Argentina, assim como em outros países da América 

Latina, estava acontecendo uma ‘luta pela independência nacional’. Essa luta estava 

                                                           
420 AHMRE, 920.1 (42)(74) (1943-62), Chefe de Gabinete do CSN ao Diretor da Seção de Segurança 
Nacional do MRE, Confidencial, “Rompimento de relações com a Rússia”. Rio de Janeiro, 14 de outubro 
de 1957. Na mesma pasta veja também Chefe de Gabinete do CSN ao Diretor da Seção de Segurança 
Nacional do MRE, Confidencial, “Rompimento de relações com a Rússia”. Rio de Janeiro, 16 de outubro 
de 1957. 
421 RABE (1988, p. 101-102).  
422 RUPPRECHT (2015, p. 96).  
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ligada, por sua vez, a ‘uma grande penetração e conhecida pressão dos Estados Unidos 

nesses países’423.  

Ainda de acordo com Sofronov, os industriais argentinos manifestaram interesse 

em comercializar com a URSS. Ao visitar algumas empresas, sentiu uma ‘clara simpatia 

e esperança’ na ‘ajuda soviética’ para a ‘autodeterminação nacional’. Sintetizava aos 

representantes soviéticos que as questões mais importantes para os argentinos eram o 

‘crescimento da indústria nacional’ e, por conseguinte, o crescimento da economia 

nacional. Concluía dizendo que, ao visitar a redação de uma influente revista econômico-

industrial, percebeu existir um ‘nacionalismo progressista’, no qual cresciam as ‘lutas 

pela independência nos países africanos e asiáticos’. Para ele, esse tipo de nacionalismo 

seria ‘certamente [...] reforçado nos países da América do Sul’. Havia, portanto, ‘grandes 

esperanças nos contatos [com a América do Sul]’ e, em ‘algum grau’, as relações entre a 

URSS e a região iriam ‘se desenvolver’424. Sua mensagem, em resumo, colocava o 

crescimento do sentimento nacionalista e antiamericano na região como uma boa 

oportunidade de aproximação.  

Dessa forma, com a delegação soviética muito bem informada a respeito da 

situação do continente sul-americano e o Departamento Político do Itamaraty ainda 

contrário à aproximação soviética, tiveram início os trabalhos da 47ª Conferência da 

União Interparlamentar no Rio de Janeiro, em julho de 1958.  

Mais de 300 parlamentares de 46 países participaram. A ausência de alguns 

países árabes, africanos e asiáticos seria posteriormente criticada durante os trabalhos da 

conferência (principalmente República Árabe Unida, Iraque, Líbano, Líbia e Índia). A 

URSS enviou uma delegação de 17 deputados do Soviete Supremo, a maior entre todos 

os países participantes, chefiada por A. P. Volkov425.  

O presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, compareceu à cerimônia de 

abertura e deu boas-vindas aos visitantes. Destacou a importância de os países 

participantes trabalharem juntos pelo fortalecimento da paz e pela mútua compreensão 

entre os povos. Enfatizou a importância da discussão, especialmente para os países latino-

americanos, a respeito dos princípios que deveriam regulamentar os investimentos 

estrangeiros de caráter governamental e privado426.  

                                                           
423 GARF f. 9497, op. 1, d. 148, p. 99-100.  
424 GARF f. 9497, op. 1, d. 148, p. 101-04. 
425 GARF f. 9518, op. 1, d. 322, p. 56-57. Para um resumo das atividades da delegação soviética no Brasil 
veja RUPPRECHT (2015, p. 49). Registros brasileiros sobre essa visita ainda não foram encontrados.  
426 GARF f. 9518, op. 1, d. 322, p. 59.  
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O tom prudente e moderadamente nacionalista era deliberado. No final de maio, 

Kubitschek havia enviado uma carta pessoal ao presidente Eisenhower se solidarizando 

com a desastrosa viagem do vice-presidente Nixon a países sul-americanos427. Ao mesmo 

tempo, propôs cautelosamente uma mudança na política externa para a América Latina 

dentro dos “históricos ideais pan-americanos da cooperação”. De acordo com ele, a 

“intensificação da assistência técnica e financeira internacional entre as nações do 

hemisfério” seria a chave para o desenvolvimento da região. A fim de colocar em prática 

essa Operação Pan-Americana, o presidente buscou o apoio de outras nações latino-

americanas, destacando que essa empreitada diplomática expressaria as “expectativas de 

todos os países da região”. A emergência de nacionalismos locais de tom antiamericano 

combinada com o crescente interesse soviético pela região era a conjuntura adequada para 

começar a barganhar com Washington. Ao buscar empréstimos e assistência técnica, 

Kubitschek optava por uma abordagem “conciliatória, cooperativa e multilateral”428, no 

sentido de capitalizar as recentes tentativas de reaproximação soviéticas ao Brasil.   

Após o discurso de abertura do presidente da República, a delegação soviética 

ofereceu recepções especiais aos países da América Latina e África. Segundo o relatório 

do grupo soviético, a “sociedade brasileira” demonstrou “grande atenção e amizade” com 

a delegação da URSS. A imprensa deu grande cobertura aos encontros de membros da 

comitiva com figuras da sociedade do país e políticos, sobretudo à conversa da delegação 

com o presidente Kubitschek durante a recepção em homenagem aos delegados da 

Conferência429.   

No encontro com o chefe da delegação, A. P. Volkov, o presidente brasileiro 

disse que a delegação soviética era “um hóspede desejado no Brasil”. Afirmou que 

valorizava o esforço da URSS na busca por um rápido crescimento econômico com o 

objetivo de melhorar o nível de vida do povo, e que o Brasil também perseguia esse 

mesmo objetivo. Volkov respondeu que compreendia essa inclinação do povo brasileiro 

e desejava o desenvolvimento de relações de amizade. Em seguida, Kubitschek afirmou: 

“Nós conhecemos e valorizamos a inclinação de vosso país para mútua compreensão e 

para a paz. Nós também buscamos isso, que todos os povos, inclusive os nossos, tenham 

relações de amizade”. Segundo o relatório soviético, essa declaração do presidente e a 

atenção dada por ele à delegação soviética foram “avaliadas pela imprensa brasileira” 

                                                           
427 RABE (1988, p. 101-102).  
428 IORIS (2017, p. 119-121).  
429 GARF f. 9518, op. 1, d. 322, p. 66. 
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como uma demonstração de “boa vontade” do governo brasileiro relacionada com a 

restauração das relações diplomáticas com a União Soviética430.  

Havia algumas mudanças que reforçavam essa narrativa – apesar de parte 

importante da imprensa brasileira permanecer cética em relação às possibilidades 

advindas do reatamento com a URSS431. No início de julho, o chanceler conservador José 

Carlos de Macedo Soares deixava o cargo sendo substituído por Francisco Negrão de 

Lima. O governo soviético via a mudança com bons olhos, já que em uma entrevista o 

então prefeito do Distrito Federal se colocara favoravelmente, pelo menos a princípio, ao 

estabelecimento de relações comerciais com a URSS432. 

Além disso, ainda em julho, a chefe do Departamento Político e Cultural, Odette 

Carvalho e Souza, também saía de seu posto. Ao mesmo tempo, uma nova geração de 

diplomatas, com uma visão mais pragmática e menos antagônica sobre a URSS, assumia 

o comando de outros departamentos do Itamaraty. O Departamento Econômico e a 

Divisão Comercial, principalmente, teriam papel relevante na proposição e organização 

de uma missão comercial à URSS no ano seguinte433.  

Além da conversa com o presidente, os membros da delegação soviética 

estiveram com representantes de alto escalão do Poder Judiciário, ministros de Estado, 

deputados federais, sindicalistas, representantes de associações patronais, e visitariam, 

posteriormente, empresas, indústrias, centros culturais e científicos do país434.  

Outra integrante, Z. A. Lebedeva, conversou com o ministro da Saúde, Mário 

Pinotti, com o então deputado federal (PTB-PE) e ex-presidente do Conselho Executivo 

da FAO, Josué de Castro, e com outras autoridades da área médica brasileira. Ela ainda 

proferiu palestra sobre o sistema de saúde soviético e sobre a luta contra a tuberculose na 

                                                           
430 GARF f. 9518, op. 1, d. 322, p. 66-67.  
431 O tom de Kubitschek na conversa com Volkov é de aproximação amistosa, mas sem tocar 
especificamente no tópico de reatamento diplomático. Nesse diálogo, Volkov manifestou o “desejo que 
tinham os soviéticos de reatar as suas relações diplomáticas” com o Brasil. O Estado de S. Paulo, 25 de 
julho, p. 7. Também defendendo abertamente o reatamento, veja entrevista de Volkov. Folha de S. Paulo, 
2 de agosto de 1958, p. 4. Não há nenhum indício, no entanto, que jornais céticos a uma aproximação do 
Brasil com a URSS moderaram as suas posições após a visita da missão parlamentar soviética. Veja, por 
exemplo, O Estado de S. Paulo, 26 de julho de 1958, p. 3.  
432 GARF f. 9497, op. 1, d. 148, p. 44, sem data (provavelmente entre julho e dezembro de 1958). A 
entrevista foi ao jornal Diário de Minas em janeiro de 1958. Vizentini (2004) sustenta – porém por outros 
motivos – que a reforma ministerial de 1958 foi um ponto de virada na política externa de Kubitschek. 
Vizentini (2004, p. 101-02).  
433 FARIAS (2017, p. 376-380). 
434 GARF f. 9518, op. 1, d. 322, p. 67. O STF ofereceu um almoço em homenagem a Gorkin, no qual 
estavam presentes: Orozimbo Nonato (ministro do STF), Carlos Cirilo Jr. (ministro da Justiça), Ranieri 
Mazzili (presidente da Câmara dos Deputados) e o vice-presidente da Associação dos Trabalhadores de 
Tribunais do Brasil.  
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URSS. No relatório soviético, há menção que os “sucessos da saúde pública soviética” 

foram publicados em diversas notas pela imprensa brasileira435.  

Várias outras interações foram feitas. Três integrantes da delegação soviética 

visitaram o Conselho Nacional de Abastecimento. Segundo o relatório soviético, os 

membros da coordenação do conselho mostraram “grande interesse no desenvolvimento 

econômico da URSS”. Outros dois integrantes estiveram com o presidente da Academia 

Brasileira de Ciências, o médico Arthur Moses, além dos diretores do Instituto dos 

Arquitetos do Brasil e membros do setor cultural do Instituto Cultural Brasil-URSS. Além 

disso, outro soviético, Lavrentiev, proferiu palestra no Instituto de Matemática Pura e 

Aplicada436.  

Após o término na reunião da União Interparlamentar, no dia 1º de agosto, 

membros da comissão viajaram a Brasília, São Paulo e Recife. O chefe da comitiva, 

Volkov, acompanhado de deputados de outros países, fez uma viagem à nova capital, 

Brasília; ainda em fase de construção437. O convite para visitar o Estado de São Paulo 

partiu da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), influente organização 

patronal, que também se responsabilizou por custear as viagens de ida e volta ao Rio de 

Janeiro, bem como os trechos internos da visita à delegação438.  

Sete deputados soviéticos, entre eles K. A. Gubin e A. F. Gorkin, estiveram no 

Estado de São Paulo, onde visitaram a planta automobilística da Willys-Overland, uma 

usina hidrelétrica em Cubatão, o porto de Santos, uma escola técnico-industrial e, no 

caminho de volta ao Rio, a siderúrgica de Volta Redonda. Durante essas visitas, a 

delegação soviética teve contato direto com diretores das empresas, engenheiros, técnicos 

e trabalhadores439.  

O grupo de deputados soviéticos ainda teve conversas com o prefeito de São 

Paulo, Adhemar de Barros, e com o governador do Estado, Jânio Quadros. Ambos 

ofereceram recepções à delegação soviética. De acordo com o relatório da viagem, nos 

dois eventos foi dada uma “grande atenção à delegação soviética”440.  

Na recepção oferecida pelo governador Jânio Quadros, com a presença de 

delegações de diversos países, a atmosfera de interesse pelo diálogo e proximidade seria 

                                                           
435 GARF f. 9518, op. 1, d. 322, p. 67-68.  
436 GARF f. 9518, op. 1, d. 322, p. 68. 
437 GARF f. 9518, op. 1, d. 322, p. 68. 
438 GARF f. 9474, op. 10, d. 197, p. 2.  
439 GARF f. 9518, op. 1, d. 322, p. 68-69 e GARF f. 9474, op. 10, d. 197, p. 2-3.  
440 GARF f. 9518, op. 1, d. 322, p. 69.  
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ainda maior. De acordo com documento russo, Quadros quis, por iniciativa própria, 

conversar primeiramente com os delegados soviéticos. Perguntou a Volkov sobre a 

URSS, caminhos para sua industrialização, fontes de financiamento, maneiras de suprir a 

indústria com força de trabalho, além do crescimento dos quadros técnicos e científicos 

no país. Segundo o relato do grupo soviético, o governador passou ‘ao menos ¾ de seu 

tempo na recepção conversando com a delegação soviética’. Isso teria ocasionado uma 

situação constrangedora, já que, enquanto ele conversava com os parlamentares 

soviéticos, o ‘resto dos presentes’ permanecia ‘ao redor’, observando-os. No relatório do 

grupo parlamentar, o gesto foi interpretado como ‘uma demonstração única de atenção 

excepcional aos parlamentares soviéticos’. Ainda de acordo com o mesmo documento, 

pessoas próximas ao governador e o chefe de polícia que acompanhava os delegados de 

São Paulo, vendo ‘tanta atenção aos representantes soviéticos’, tentaram interromper a 

conversação, apresentando a ele os representantes da Inglaterra e da Iugoslávia. Quadros, 

no entanto, teria prosseguido no diálogo com os soviéticos441.  

O governador parecia querer, literalmente, que as interações com os soviéticos 

prosseguissem. Por isso, visitou a URSS por conta própria, como deputado federal, no 

ano seguinte e conferiu especial importância à aproximação diplomática com a 

superpotência comunista, já como candidato a presidente nas eleições de 1960, como 

parte de uma narrativa que apresentaria uma guinada na política externa do país 

(ARAUJO, 1996, p. 257-59)442.  

Outras figuras-chave de cenário político brasileiro se articulavam para dar uma 

resposta adequada à aproximação soviética. No dia 9 de agosto de 1958, Gorkin e Gubin 

foram convidados para uma conversa na residência do ex-chanceler Oswaldo Aranha, 

com a presença do vice-presidente do Brasil, João Goulart, e do secretário-geral do PCB, 

Luís Carlos Prestes. Segundo o relatório da viagem, a conversa foi dedicada à “questão 

da restauração das relações diplomáticas entre a URSS e o Brasil”. Os três brasileiros se 

pronunciaram afirmando que, “da parte da URSS, tudo para a restauração das relações 

diplomáticas com o Brasil foi feito”, e que, naquele momento, a questão estava “com o 

Brasil”. Aranha, Prestes e Goulart afirmaram que no país crescia cada vez mais a 

“consciência da necessidade da restauração das relações com a URSS”. O relatório 

concluía que “passos concretos nesta direção”, por parte do Brasil, dependiam das 

eleições parlamentares de outubro, nas quais se esperava a formação de uma composição 

                                                           
441 GARF f. 9474, op. 10, d. 197, p. 5.  
442 Essas mudanças serão analisadas detalhadamente no capitulo 3.  
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“mais democrática” do parlamento443. Antes de partir do Brasil, poucos dias depois, 

alguns membros da delegação ainda estiveram em Recife444.  

Para Gubin, Gorkin e mais três deputados, conforme o relato soviético, a opinião 

pública brasileira colocava-se “a favor cada vez mais pela restauração das relações 

diplomáticas com a União Soviética”. Os maiores obstáculos, para eles, ainda eram os 

“clérigos e militares”. Sobre a Igreja Católica, esses membros da delegação afirmavam 

que era “muito poderosa” no Brasil e que alguns clérigos se pronunciavam abertamente 

contra a restauração das relações diplomáticas com a URSS. Destacavam, porém, que o 

cardeal de São Paulo, influenciado pela opinião pública, estava “inclinado na direção” 

contrária. Eles também viam com bons olhos a substituição do chanceler Macedo Soares 

por Negrão de Lima. Acreditavam que a iniciativa poderia acelerar a restauração das 

relações diplomáticas entre os dois países. Além disso, diziam que Oswaldo Aranha 

vinculava “grande importância a contatos entre diplomatas” da URSS e do Brasil na ONU 

e em Estados onde embaixadores de ambos os países estavam acreditados. Segundo os 

soviéticos, “homens de Estado brasileiros” – incluindo Aranha – consideravam que 

“informações sobre esses contatos, vindas de países diferentes” e que se concentrassem 

no Itamaraty, poderiam “influenciar positivamente” na “aceleração da restauração das 

relações diplomáticas”445.   

Por fim, algumas propostas foram formuladas. Três delas diziam respeito às 

relações com o Brasil. A primeira sugeria ao Ministério dos Negócios Estrangeiros 

analisar a “melhora das relações entre a URSS e o Brasil” à luz de um “novo momento”, 

identificado pelo resultado dos contatos da delegação do grupo parlamentar da URSS com 

personalidades da sociedade e do Estado brasileiro. O segundo pedia que a União das 

Sociedades de Amizade e Cultura com o Exterior, o Comitê Estatal para Laços Culturais 

(GKKS) e o Ministério da Cultura da URSS discutissem propostas do Instituto Cultural 

Brasil-URSS, a fim de melhorar os laços culturais bilaterais. Por último, pedia que fosse 

analisada a “conveniência de um convite” a João Goulart, Ranieri Mazzili, Oswaldo 

Aranha e ao presidente do Conselho de Coordenação de Abastecimento do Brasil para 

                                                           
443 GARF f. 9518, op. 1, d. 322, p. 69. As posições da UDN e do PSD permaneceram inalteradas. O PTB 
obteve 10 cadeiras a mais à custa de partidos menores. Mesmo com a alta da inflação, não houve um 
aumento sensível de candidatos da esquerda radical. Veja SKIDMORE (1979, p. 216).  
444 GARF f. 9474, op. 10, d. 197, p. 6-9.  
445 GARF f. 9474, op. 10, d. 197, p. 10.  



 

 

154 

 

visitarem a União Soviética. O mesmo valeria para Adhemar de Barros e Jânio Quadros, 

os quais “expressaram o desejo de visitar a União Soviética”446.  

Esses convites não demorariam. Em outubro, em Praga, o embaixador soviético 

esteve na representação brasileira transmitindo um convite ao vice-presidente João 

Goulart e ao ex-chanceler Oswaldo Aranha para uma visita de três semanas à URSS – 

Goulart visitaria a União Soviética pela primeira vez em dezembro de 1960. A 

convocação era feita em nome do ministro do Trabalho e do presidente da Suprema Corte 

de Justiça soviética; ambos haviam integrado a delegação soviética que participou da 

Conferência Interparlamentar no Rio de Janeiro447.  

O evento no Rio de Janeiro marcaria, de fato, um ‘novo momento’ nas relações 

entre Brasil e União Soviética. A vinda de uma numerosa delegação soviética foi fruto 

das conversações do senador Velasco em Moscou – com o consentimento do presidente 

Kubitschek – no ano anterior. Durante a Conferência no Rio, os representantes soviéticos 

puderam estabelecer contatos com diversos grupos sociais influentes em São Paulo e na 

capital federal, além de traçar os principais entraves para o reatamento das relações 

diplomáticas. Do ponto de vista dos parlamentares brasileiros, as comitivas de 1956 e 

1957 demonstraram um encantamento com a modernização soviética que seria importante 

nos anos seguintes para mudar a percepção de parte da elite política do país acerca da 

superpotência e da pertinência do reatamento.  

 

2.5 Efeito-demonstração, ofensiva soviética e resistências domésticas 

 

Do ponto de vista doméstico, o início de 1958 é marcado pelo agravamento de 

dificuldades econômicas no Brasil. O crescimento da inflação tinha origem no 

desequilíbrio crônico das contas públicas – com um importante crescimento do déficit do 

governo federal de 1957 quando comparado ao ano anterior – agravado pela construção 

de Brasília, pelo desempenho deficitário das estatais de transporte e por compras de 

excedentes de café (ABREU, 2014, p. 342).  

Além disso, a queda na receita das exportações brasileiras causada por um 

declínio nos preços internacionais do café agravava o endividamento externo. Isso já 

vinha ocorrendo há algum tempo, mas recentemente tinha se intensificado. As tentativas 

                                                           
446 GARF f. 9518, op. 1, d. 322, p. 71-72. 
447 AHMRE, 430.1 (42)(00) (43 a 74) (1958-66), Praga-MRE, Secreto, “Convites a personalidades 
brasileiras para visitar a Rússia”. Praga, 21 de outubro de 1958.  
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brasileiras, por meio do Itamaraty, de buscar outros países produtores para reduzir a oferta 

mundial e sustentar os preços fracassariam. O ano de 1958 seria marcado por uma 

“superprodução brasileira” do produto (VIZENTINI, 2004, p. 99). No ano anterior, os 

preços internacionais do café já tinham começado a baixar e, entre 1959 e 1961, os preços 

de exportação do café seriam aproximadamente 2/3 dos preços entre 1955 e 1957 devido 

a uma queda profunda no segundo semestre de 1958. Apesar do avanço da 

industrialização nos anos Kubitschek, as exportações de café continuaram a representar a 

maior parte das vendas brasileiras no exterior. Contabilizavam entre 60 e 70% entre o 

início e meados da década de 1950 e decresceriam para pouco menos de 60% em 1960 

(ABREU, 2014, p. 345). 

O produto também integrava a lista de produtos brasileiros a ser exportada para 

o bloco soviético. De acordo com o Gráfico 5, vimos como as exportações do Brasil ao 

bloco soviético tiveram trajetória de crescimento entre 1956 e 1959 – apesar da queda de 

1956 comparada à do ano anterior. Percebe-se que, como proporção do total das 

exportações, o ano de 1958 ultrapassa a marca de 1955, e o de 1959 ultrapassa, pela 

primeira vez, a cifra de 4%. As exportações para a URSS especificamente, conforme já 

mencionado, começam a ter alguma representatividade a partir de 1959. Do lado das 

importações, segundo o Gráfico 6, há queda significativa em 1957 e 1958, seguida de 

forte incremento em 1959 – mesmo assim em nível inferior ao de 1956. 

Bueno (2008) afirma que esses “estoques excedentes” de café, a escassez de 

petróleo e o quadro de coexistência pacífica seriam os fatores responsáveis pela 

aproximação comercial entre o Brasil e a URSS, que culminaria no envio da uma missão 

comercial brasileira a Moscou em dezembro de 1959 (BUENO, 2008, p. 299). Outro fator 

digno de nota foi a criação de tarifas preferenciais, dentro do recém-formado Mercado 

Comum Europeu, as quais causariam dificuldades para diversos produtos brasileiros. As 

exportações das colônias africanas à Europa passavam a competir com vantagens sobre 

as brasileiras e latino-americanas dentro desse novo mercado (VIZENTINI, 2004, p. 101).  

Esses fatores devem ser ponderados à luz da ofensiva soviética à América Latina 

e ao Brasil especificamente. Além disso, as dificuldades nas negociações entre o Brasil e 

o FMI nos anos de 1958-59 e o abandono do Plano de Estabilização Monetária também 

devem ser levados em conta (ABREU, 2014, p. 343-44). O rompimento de conversações 

com o Fundo foi utilizado pelo presidente Kubitschek para arregimentar setores 

nacionalistas em uma tentativa de fortalecer sua posição política doméstica. Funcionaria 

como um estímulo natural à busca pela diversificação de mercados comerciais, incluindo 
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um entendimento com a URSS – que já vinha demonstrando seu interesse em se 

aproximar do Brasil há algum tempo.  

Os principais episódios da ofensiva soviética ao Brasil entre 1957 e 1959 serão 

analisados neste item, bem como as resistências internas que não permitiram que esses 

esforços não se traduzissem em um reatamento de relações diplomáticas, mas no envio 

de uma missão comercial em dezembro de 1959.  

Mesmo antes da intensificação dos esforços de aproximação soviéticos – a partir 

de novembro de 1957 –, o governo da URSS já retomava suas ofertas de aproximação 

comercial/econômica. Em julho de 1957, o Consórcio Comercial Burgos S.A., presidido 

por Braz Burgos de Oliveira, apresentava uma carta onde solicitava ao chefe do 

Departamento Econômico e Consular autorização para a vinda do senhor Virobian, 

representante da “Organização Comercial Russa”. Sua vinda seria necessária para 

concluir as negociações referentes a um financiamento da “Organização” ao Consórcio 

Burgos no valor de US$100 milhões para empreendimentos no vale do rio São Francisco. 

No entanto, digno de nota, conforme apurou Barbosa da Silva, era que o senhor Virobian 

era o chefe do Setor Comercial da Embaixada da URSS em Montevidéu. O segundo 

secretário que havia conversado com Burgos de Oliveira solicitava opiniões da Divisão 

Política, da embaixada em Montevidéu, e pedia, “discretamente”, sindicâncias sobre o 

Consórcio Burgos448.  

Barbosa da Silva, em correspondência ao chefe da Divisão Comercial, dizia ter 

ficado com “má impressão” do encontro com Burgos. Segundo ele, a carta que fazia a 

solicitação parecia ter sido redigida por uma pessoa com pouco contato com a língua, e 

não ajudava a entender a “natureza” dos empreendimentos do “Consórcio”. Este ainda 

tinha o apoio de uma empresa chamada Nomura Trading, de Tóquio, de Adhemar de 

Barros – curiosamente – e de “outras personalidades”449. O diplomata brasileiro solicitou 

mais informações sobre a empresa japonesa à embaixada brasileira em Tóquio. 

Descobriu-se que a Nomura desistira do negócio com a Burgos em janeiro. O Itamaraty 

                                                           
448 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Memorandum para Chefe, substituto, da Divisão Comercial, 
Confidencial, “Investimentos soviéticos no Brasil. Consórcio Comercial Burgos S.A. – Companhia de 
Investimentos do Vale São Francisco em Organização”. Rio de Janeiro, 29 de julho de 1957. Na mesma 
pasta, veja também Memorandum para o Chefe da Divisão Comercial, Confidencial. Rio de Janeiro, 13 de 
dezembro de 1957, p. 1.  
449 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67),  Memorandum para o Chefe da Divisão Comercial, 
Confidencial. Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1957, p. 1-2.  
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concluiu que o “Consórcio” nada mais era do que “capitais soviéticos depositados em 

Montevidéu”450.  

Apesar das dificuldades, o empresariado brasileiro tinha interesse em estreitar 

laços também. E Virobian era uma peça nesse processo. Em novembro de 1957, o 

presidente da Associação Brasileira dos Exportadores contatava o ministro Penna 

Marinho, chefe do Departamento Consular, mostrando-se otimista sobre a possibilidade 

de promover as exportações brasileiras à URSS. Ressaltando que a Cacex e a Secretaria 

de Estado não se opunham às operações planejadas pela entidade, restava solucionar a 

questão da forma de pagamento. Como o Brasil e URSS não mantinham relações 

diplomáticas nem comerciais, não seria “possível qualquer ajuste ou tratado comercial” 

capaz de solucionar esse ponto451.  

Segundo o presidente da entidade, a solução estava em a URSS realizar o 

pagamento ao Uruguai – já que os dois países mantinham relações diplomáticas plenas e 

tinham um acordo comercial em vigor. Desse entendimento, inclusive, fazia parte uma 

“conta especial” que permitiria a concretização do negócio. A aprovação dessa 

modalidade de operação foi discutida, em Montevidéu, com autoridades uruguaias, 

soviéticas e o próprio representante patronal brasileiro. Solicitava, assim, ao Itamaraty a 

concessão de um visto ao conselheiro comercial da Embaixada da URSS em Montevidéu, 

Gueorgui Virobian, a fim de que ele pudesse conhecer melhor o Brasil e seus produtos 

que poderiam ser exportados452.  

Além das oportunidades comerciais, uma proposta de financiamento soviético 

ao setor de infraestrutura brasileiro surgiria pouco tempo depois. Com esse objetivo, o 

governo polonês se mostrou interessado – como agente e intermediário – nas 

possibilidades de assistência técnica e investimentos no setor. Na segunda quinzena de 

outubro, a CEKOP, empresa da Polônia que lidava com a exportação de instalações 

industriais completas, enviou uma delegação ao Brasil para avaliar eventual 

“fornecimento de completas instalações industriais e obras de investimento de maior 

vulto” (grifo original). Um dos integrantes da delegação polonesa, ao estudar o Plano de 

                                                           
450 Ibid., p. 2-3. As informações levantadas em Tóquio apontavam que a Nomura era uma grande empresa 
de importação/exportação, muito conhecida no ramo, e com uma grande rede de agências internacionais. 
Segundo o levantamento, nada constava sobre a “ideologia política” de seus dirigentes.  Curiosamente, ela 
não aparecia entre as empresas japonesas que negociavam com países da “cortina de ferro”. Veja AHMRE, 
811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Tóquio-MRE, Confidencial, “Informações sobre a firma Nomura Trading 
Company”. Tóquio, 2 de dezembro de 1957.  
451 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Presidente da Associação Brasileira de Exportadores ao 
Chefe do Departamento Consular, Confidencial. Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1957, p. 1.  
452 Ibid..  
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Metas brasileiro e se reunir com o ministro-conselheiro Frank Moscoso, concluiu que, 

para atingir as metas previstas, o Brasil precisaria de investimentos de mais de US$1 

bilhão em máquinas e equipamentos. Prosseguiu afirmando que a Polônia tinha condições 

de arcar com cerca de US$250 milhões, a serem pagos a prazo pelo Brasil na forma de 

minérios e matérias-primas vegetais. Para o restante, ele afirmava que seria “possível 

obterem-se financiamentos da URSS, por intermédio da Polônia, a juros simbólicos, ou 

mesmo sem juros”. Citou, em seguida, o exemplo da Índia, que obteve vantagens 

financeiras ao barganhar entre Estados Unidos e URSS em uma situação de rivalidade 

entre as superpotências453.  

O especialista propôs então que o ministro brasileiro tivesse uma entrevista com 

o vice-ministro do Comércio Exterior da Polônia. Como o representante brasileiro não 

tinha competência nem autorização para negociar pelo governo brasileiro, e houve uma 

série de imprevistos dos dois lados, o contato pessoal para dar início às conversações 

sobre empréstimos simplesmente não progrediu. O governo polonês não apresentou 

oficialmente nenhuma proposta, e o brasileiro não iria querer parecer interessado em 

buscar na URSS uma fonte de financiamento – estando tão comprometido com países 

capitalistas desenvolvidos454.  

De qualquer forma, a delegação polonesa esteve em Minas Gerais, em novembro 

de 1957, a fim de negociar com o governo do Estado a construção de uma ferrovia e uma 

usina siderúrgica455. A Romênia também queria avançar nas conversações. Ainda em 

novembro, uma delegação comercial esteve no Brasil para avaliar as possibilidades de 

comércio e trocar uma lista de mercadorias456. No final do mês, a Embaixada do Brasil 

em Buenos Aires foi orientada a informar verbalmente à Legação romena nessa capital 

que o Itamaraty estava estudando “um regime regular de comércio e pagamentos” entre 

os dois países457.  

                                                           
453 Para negociações em tom de barganha feitas pelo governo da Índia veja ENGERMAN (2018, p. 117-
158).  
454 AHMRE, 811 (42)(00) (63a a 72) (1950-67), Encarregado de negócios em Varsóvia ao chanceler 
Macedo Soares, Confidencial, “Intercâmbio comercial Brasil-Polônia. Delegação de especialistas 
poloneses”. Varsóvia, 9 de outubro de 1957, p. 1-4. O Plano de Metas recebeu investimentos maciços 
vindos da Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão. MALAN (2007, p. 104-07).  
455 AHMRE, 811 (42)(00) (63a a 72) (1950-67), MRE-Varsóvia, Confidencial, “Intercâmbio comercial 
Brasil-Polônia. Delegação de especialistas poloneses”. Varsóvia, 31 de outubro de 1957.  
456 AHMRE, 811 (42)(00) (1947-67), Chefe da Divisão Comercial ao Chefe do Departamento Econômico 
e Comercial, Confidencial, “Relações comerciais Brasil-Romênia”. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 
1957.  
457 AHMRE, 811 (42)(00) (1947-67), MRE-Buenos Aires, Confidencial, “Negociações comerciais com a 
Romênia”. Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1957. 
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No mês seguinte, o CSN se pronunciava por meio de um informe ao chefe de 

gabinete do MRE sobre a possibilidade de reatar relações comerciais com países da 

Cortina de Ferro. O documento enumerava resistências, ainda presentes em setores 

importadores brasileiros, para o desenvolvimento do comércio com o bloco soviético: 

falta de tradição dos produtos, dificuldades no embarque e envio, além de problemas na 

assistência técnica e acesso a peças sobressalentes. Além disso, a maioria dos países do 

bloco não tinha uma estrutura econômica consolidada para garantir “suprimento normal” 

e contínuo ao exterior – uma vez que a produção não atendia às necessidades domésticas 

dos países, com exceção da Alemanha Oriental. Ressaltava ainda que a “ausência de 

relações políticas” não constituía “empecilho para o estabelecimento de relações 

comerciais com os países do bloco soviético”, e que a indiferença das autoridades 

brasileiras em relação à questão não seria “aconselhável”, já que essa atitude poderia 

fomentar uma série de críticas e objeções. Por fim, delimitava “hipóteses orientadoras” 

para um futuro intercâmbio com os países do Leste, valendo-se somente de aspectos 

econômicos e técnicos – ignorando a dimensão político-estratégica do reatamento458.  

Deve-se notar que não era somente no campo ideológico da esquerda que se 

encontravam apoiadores do reestabelecimento de relações comerciais e diplomáticas com 

a URSS. O ex-chanceler Oswaldo Aranha, por exemplo, defendia abertamente o 

reatamento. Em dezembro de 1957, ele chefiou a delegação brasileira na Assembleia 

Geral da ONU. O diplomata afirmava que uma série de artigos que estavam sendo 

publicados em jornais norte-americanos sobre uma “suposta penetração soviética no 

Hemisfério Ocidental” poderia trazer, como consequência benéfica, maior atenção do 

governo norte-americano para com os países latino-americanos459.  

Alguns meses depois, em junho de 1958, Aranha publicaria ainda um texto na 

Revista Brasileira de Política Internacional defendendo firmemente o restabelecimento 

de relações diplomáticas entre o Brasil e a União Soviética. Na verdade, ele considerava 

“extravagante” que isso ainda não tivesse sido feito. Dizia que “industrialismo e 

isolacionismo” eram “posições inconciliáveis”, e revisitava e rebatia todos os argumentos 

contrários ao reatamento. Segundo ele, “a verdadeira razão” pela qual se deveria 

                                                           
458 AHMRE, 811 (42)(00) (00 a 30) (1942-57), Chefe de Gabinete do CSN ao Chefe de Gabinete do MRE, 
Confidencial, “Reatamento de relações comerciais”. Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1957, p. 1-5. 
Praticamente ao mesmo tempo, um anteprojeto do Serviço Federal de Informação e Contra-Informações 
(SFICI) era discutido dentro dos ministérios brasileiros. Veja AHI, Conselho de Segurança Nacional, 
Ofícios Expedidos (1943-58), Odete de Carvalho e Souza ao Assistente do Presidente da República no 
CSN, “Ante-projeto de lei sobre o SFICI”. Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1957.  
459 O Estado de São Paulo, 28 de dezembro de 1957, p. 1. 
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restabelecer relações com a URSS era de “política internacional no mais alto sentido”, e 

resultaria “pura e simplesmente” da necessidade de o país “participar das decisões 

mundiais” com a influência que lhe cabia exercer460.  

No início do ano, a Embaixada da URSS em Montevidéu havia enviado 

mensagem ao governo brasileiro por meio da representação brasileira na capital uruguaia. 

Segundo o chefe da Divisão Política, Luís Bastian Pinto, a mensagem era redigida em 

“termos gerais” e não tinha nada especificamente sobre o Brasil. O tema constante era o 

conceito de “coexistência pacífica”. Bastian destacava dois pontos: “o ataque aos projetos 

de unificar os ‘blocos político-militares’ criados pelos Estados Unidos e a Grã-Bretanha 

em várias partes do mundo” – sendo que na data da mensagem ainda não havia sido 

“proposto oficialmente o contato entre OTAN e OEA”; e a reafirmação da necessidade 

de se permitir o “livre desenvolvimento do comércio entre todos os países”. Em seguida, 

a comunicação fazia algumas afirmações gerais sobre os perigos de uma guerra atômica 

e de certos exercícios militares ao redor do mundo461.  

Em mensagens trocadas entre Bastian, Odette de Carvalho e Souza (chefe da 

DPC) e o secretário geral Moura, chegou-se a um acordo para que a mensagem não fosse 

respondida. Bastian preocupava-se com o fato de que uma resposta “poderia ser 

interpretada como um passo para o estabelecimento de relações”462.  

Com o aumento dos rumores sobre o reatamento, a chancelaria se precavia para 

que isso não prejudicasse as relações com Washington. Uma nova oferta soviética de 

equipamentos para exploração de petróleo ao Brasil também repercutia na imprensa 

norte-americana. O Itamaraty instruía a embaixada em Washington a afirmar que estudos 

estavam sendo feitos por órgãos oficiais sobre as possibilidades advindas desses 

intercâmbios, e que se necessitassem serem disciplinados por acordos, esses, certamente, 

seriam capazes de compatibilizar os interesses comerciais com as necessidades de 

segurança nacional463.  

Também no início de 1958, o Departamento Político e Cultural do Itamaraty 

concluía uma exposição secreta de 44 páginas sobre as possibilidades de incremento 

comercial e de restabelecimento das relações diplomáticas entre Brasil e URSS. A chefe 

                                                           
460 ARANHA (1958, p. 20-21 e 26).  
461 AHMRE, 920.1 (42)(74) (1943-62), Chefe da Divisão Política à Chefe do Departamento Político e 
Cultural, Confidencial, “Mensagem do Governo da URSS ao do Brasil”. Rio de Janeiro, sem data exata 
(janeiro de 1958), p. 1-3.  
462 Ibid., p. 3.  
463 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), MRE-Washington, Confidencial, “Oferecimento da Rússia 
para exploração de petróleo. Comentário da imprensa americana”. Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1958.  
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desse departamento, Odette de Carvalho e Souza, era uma especialista em anticomunismo 

e autora de um livro sobre o Komintern464. O longo relatório foi enviado aos ministérios 

da Fazenda, Justiça, Aeronáutica, Marinha, Guerra, ao Conselho de Segurança Nacional 

e ao Departamento Federal de Segurança Pública, e entregue pessoalmente ao presidente 

Kubitschek pelo chanceler Macedo Soares465. Repassava informações históricas sobre os 

congressos do PCUS, aspectos doutrinários do marxismo-leninismo e estratégias de ação 

política dos comunistas. Apontava os governos de Egito e Síria como exemplos nos quais 

havia infiltração soviética em “postos-chave” – apesar de ambos os países, assim como o 

Brasil, declararem a ilegalidade do partido comunista local – inviabilizando, a médio e 

longo prazos, “qualquer mudança de orientação política favorável ao Ocidente”466.  

A atração à superpotência comunista, segundo o relatório, era feita pelo 

oferecimento de créditos, armas e assistência técnica a esses países. Além de destacar 

alguns aspectos da relação da URSS com o Egito, a exposição analisava em detalhes os 

recentes acordos feitos entre a superpotência e a Síria. Em seguida, tratava das relações 

entre a União Soviética e os países da Cortina de Ferro, comentava os congressos 

internacionais dos partidos comunistas de 1953 e 1955, e mencionava, ainda, os contatos 

internacionais de Otto Rocha e Silva, suas empresas, bem como as conexões de Virobian 

com empresários brasileiros e assuntos já aqui analisados467.  

A Torgbras, Sociedade Brasileira de Empreendimentos Econômicos, era uma 

empresa brasileira ainda não mencionada com conexões com a URSS. Por meio dela eram 

oferecidos ao Brasil equipamentos soviéticos para exploração do petróleo e refinarias. 

Em novembro de 1957, o diretor-superintendente da empresa, Tito Lemos Canto, havia 

apresentado “suas propostas de intercâmbio comercial com a URSS ao Sr. Presidente da 

República, Banco do Brasil e à Petrobras”468 (grifo original).  

                                                           
464 FARIAS (2017, p. 370).  
465 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Chefe substituto do Departamento Político e Cultural ao 
Ministro de Estado interino, Confidencial, “Estabelecimento de relações comerciais com a União 
Soviética”. Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1958.  
466 AHMRE, 920.1 (42)(00) (1942-66) (Anexo), Secreto, “Política Externa da União Soviética. Incremento 
das Relações Comerciais e Econômicas e Reatamento das Relações Diplomáticas entre o Brasil e a URSS”. 
Sem data exata (janeiro de 1958), p. 16. Para o envio da exposição aos ministérios supracitados veja, na 
mesma pasta, MRE-Ministério da Justiça e Negócios Interiores, Secreto, “Reatamento de relações 
comerciais, econômicas e diplomáticas com a União Soviética”, Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1958. 
Mensagem idêntica foi enviada ao Ministério da Aeronáutica no mesmo dia. No dia 15, a mesma foi enviada 
ao Ministério da Fazenda.  
467 Ibid., p. 16-20 (sobre Egito e Síria); p. 20-22 (sobre relações URSS-Europa Oriental e congressos 
internacionais dos partidos comunistas); p. 26-32 (sobre as conexões com empresários brasileiros).  
468 Ibid., p. 29.  
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O estudo ainda chamava a atenção para uma particularidade importante em se 

negociar com um país grande e poderoso que possuía o monopólio do comércio exterior: 

“[...] nenhum país poderá estabelecer relações comerciais com a URSS sem empenhar-se 

‘ipso facto’, em relações com o seu Governo469”. Ou seja, se entre países com regimes 

socioeconômicos semelhantes já é difícil a separação completa entre relações político-

diplomáticas e econômico-comerciais, com a URSS isso era virtualmente impossível. 

Além disso, pelo fato de o governo soviético possuir, da mesma forma, o monopólio dos 

meios de produção, os técnicos e especialistas da URSS que eventualmente seriam 

enviados para outros países eram funcionários do governo da URSS, e por isso passíveis 

de solicitar passaporte especial ou diplomático470.  

A exposição ainda listava – para mostrar a “alta importância” atribuída pelo 

Kremlin ao reatamento das relações diplomáticas com o Brasil – todos os contatos feitos 

ao longo de 1956 e 1957 visando a esse fim: embaixadas do Brasil em Washington, 

Londres, Paris, Berna, Bonn, Roma, Viena, Belgrado, Ancara, Cairo, Montevidéu, 

Buenos Aires, Estocolmo, e legações em Copenhague, Praga, Helsinki, Varsóvia, e 

Delegação Permanente junto à ONU471. 

Sobre essa última, citava ainda a recente viagem de Oswaldo Aranha a Nova 

York, em dezembro de 1957, como chefe da delegação brasileira. Dizia que o Itamaraty 

o preveniu que delegados da URSS e de seu bloco o “procurariam com insistência, 

fazendo pressão para obter uma interferência”, no âmbito do governo brasileiro, pelo 

reatamento comercial e diplomático com o Brasil. O embaixador, de fato, foi alvo “das 

maiores atenções dos representantes daqueles governos, que encareceram vivamente a 

necessidade de chegar-se a um acordo sobre o assunto”472.  

Ainda de acordo com o informe, o “principal objetivo” da política “comunista” 

para a América Latina seria: “[...] a desorganização do sistema defensivo do hemisfério 

ocidental, estabelecido no Acordo do Rio de Janeiro”473, enfraquecendo a posição dos 

Estados Unidos na região. Lembrava o Egito e a Síria, ao afirmar que a “satelização” que 

o Kremlin visava a “implantar” na América Latina encontrava uma analogia com aquela 

estabelecida nesses países474. 

                                                           
469 Ibid., p. 32.  
470 Ibid., p. 34.  
471 Ibid., p. 35.  
472 Ibid.  
473 Ibid., p. 38.  
474 Ibid., p. 41.  
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Odette de Carvalho e Souza via o reatamento exclusivamente pela chave de 

entendimento da Guerra Fria. Qualquer movimento visto como expansionismo do lado 

soviético seria em detrimento da posição do bloco capitalista liderado pelos Estados 

Unidos. Assim, o estudo concluía que não havia “qualquer interesse, e sim grande risco 

para o Brasil, no reatamento das relações diplomáticas com a URSS”; o estabelecimento 

de relações comerciais e econômicas entre os dois países não apresentava “interesse real 

para o Brasil”, e sugeria, apenas, a manutenção de “relações comerciais com a URSS e 

outros países do Leste europeu”. Em suma: a questão do reatamento das relações 

diplomáticas, econômicas e comerciais com a URSS era um “problema de defesa 

nacional”475.  

Essa avaliação do reatamento, permeada exclusivamente pela luta ideológica 

capitalismo vs. socialismo, não seria exclusiva do Departamento Político e Cultural do 

Itamaraty. A questão da aproximação com a URSS geraria “fortes reações” e uma 

“crescente politização em torno da diplomacia brasileira”. Setores anticomunistas das 

Forças Armadas, Igreja Católica, políticos e empresários se mobilizaram contra a 

reaproximação. Esses grupos temiam o acirramento da luta política doméstica, 

principalmente ao ver a ascensão das Ligas Camponesas no Nordeste e a eleição de 

Leonel Brizola como governador do Estado do Rio Grande do Sul (VIZENTINI, 2004, p. 

109-110).  

Em Washington, o embaixador Ernani do Amaral Peixoto afirmava que as 

embaixadas da Polônia e Iugoslávia creditadas na capital norte-americana estavam 

procurando “incentivar contatos sociais com funcionários” da missão brasileira. Isso era 

feito com “certa insistência” por meio de convites a funcionários brasileiros para 

comparecerem a reuniões sociais informais nas quais, em geral, agregavam-se diplomatas 

de “tendências neutralistas manifestas”, os quais discorriam sobre assuntos de política 

internacional, chegando mesmo a criticar, com um “bom humor inesperado”, certos 

aspectos da política externa soviética. Peixoto acreditava que essa mudança era o 

prenúncio de novas abordagens por parte dos diplomatas soviéticos em Washington476. 

Acontecimentos subsequentes mostrariam que ele estava certo em seu diagnóstico. 

O Congresso brasileiro também queria opinar sobre a matéria. O primeiro 

secretário da Câmara, deputado José Bonifácio, enviou ofício ao chanceler Macedo 

                                                           
475 Ibid., p. 43-44.  
476 AHMRE, 920 (20)(74) (1947-58), Washington-MRE, Secreto, “Relações com países comunistas”. 
Washington, 6 de março de 1958, p. 1-2.  
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Soares em abril de 1958. Solicitava o envio dos relatórios elaborados pelo Itamaraty e 

pelo Conselho de Segurança Nacional sobre o reatamento das relações comerciais e 

diplomáticas entre Brasil e URSS. Afirmou ainda que a Comissão de Relações Exteriores 

examinaria os documentos mencionados em sessão pública ou secreta, conforme fosse a 

“natureza dos mesmos”477.  

No mês seguinte, o presidente da Petrobras, Gentil Nunes, recebeu um telegrama 

do governo soviético relativo à possibilidade de o Brasil adquirir de 150 a 200 mil 

toneladas métricas de petróleo bruto em troca de a URSS adquirir produtos brasileiros de 

valor equivalente. O Chefe do Departamento Econômico e Comercial, Barbosa da Silva, 

afirmava a Nunes que o Itamaraty não via “inconvenientes de ordem política ou 

diplomática na realização de tal operação”. Sugeriu, entretanto, que “dada a importância 

da mesma”, fossem ouvidos o diretor da Carteira de Câmbio do Banco do Brasil, o diretor 

da Cacex, e o ministro da Fazenda478.  

O assédio dos diplomatas soviéticos aos brasileiros na ONU já tinha se tornado 

habitual. Em junho de 1958, um dos assistentes do representante soviético no organismo 

multilateral solicitou uma audiência com o embaixador Cyro de Freitas-Valle, insistindo 

na normalização, o “quanto antes, das relações entre os dois países”. Valle afirmou que o 

comércio já era possível, mas que o governo brasileiro se preocupava com “agitadores 

comunistas”. O soviético respondeu que era comum os partidos socialistas se 

consultarem, mas negou que recebessem qualquer tipo de instrução de Moscou para 

agitações em determinado país. Insistiu muito em manter o canal aberto para 

conversações479. 

Como vimos, a ocorrência da Conferência Interparlamentar, no mês seguinte no 

Rio de Janeiro, seria muito oportuna no sentido de concretizar maior aproximação com 

setores influentes das elites brasileiras. As já mencionadas mudanças ocorridas no 

Itamaraty em julho, aliadas a dificuldades nas relações do Brasil com os Estados Unidos 

                                                           
477 AHI, Congresso Nacional, Ofícios (1957-59), Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados ao 
chanceler. Rio de Janeiro, 7 de abril de 1958.  
478 AHI, Banco do Brasil, Ofícios Expedidos (1958), Chefe do Departamento Econômico e Comercial ao 
Diretor da Carteira de Câmbio do Banco do Brasil. Rio de Janeiro, 16 de junho de 1958. No dia 24 de junho, 
a Carteira de Câmbio do Banco do Brasil afirmava que não se opunha à operação. Veja AHI, Banco do 
Brasil, Ofícios Recebidos (1958), Diretor da Carteira de Câmbio do Banco do Brasil ao Chefe do 
Departamento Econômico e Comercial. Rio de Janeiro, 24 de junho de 1958; e, na mesma pasta, Diretor da 
Carteira de Câmbio do Banco do Brasil ao presidente da Petrobras. Rio de Janeiro, 24 de junho de 1958.  
479 AHMRE, 920.1 (42)(74) (1943-62), DelBRASONU-MRE, Confidencial, “Conversações com o 
Embaixador da União Soviética na ONU”. Nova York, 10 de junho de 1958.  
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pareciam concorrer para a concretização de uma aproximação diplomática com a União 

Soviética.  

Ainda nos Estados Unidos, em Washington, no mês de setembro, o embaixador 

da URSS solicitou uma visita ao representante brasileiro na OEA. O embaixador 

Menshikov reafirmou o “desejo de seu país em reatar as relações comerciais com o Brasil 

independentemente das relações diplomáticas”. O representante do Brasil na OEA, 

Fernando Lobo, dizia que essa era a segunda vez que Menshikov procurava a missão 

brasileira, o que demonstraria “empenho em desfazer a resistência do Brasil a qualquer 

tipo de relações entre os dois países”. Na ausência do embaixador do Brasil em 

Washington, Amaral Peixoto, disse que aguardaria o regresso dele “a fim de prosseguir 

sua gestão”480.  

Também em setembro, uma empresa sediada em Montevidéu apresentou 

proposta em nome do organismo estatal soviético Soyuzneftexport para o fornecimento 

ao Brasil de 500 mil toneladas de petróleo bruto, 200 mil de óleo combustível, 150 mil 

de óleo diesel e 150 mil de óleo de gás, recebendo produtos brasileiros em troca de igual 

valor; notadamente café, cacau e óleos vegetais481. Os tipos de produtos a serem trocados 

seriam fixados por técnicos de cada país, uma vez celebrado cada contrato específico. 

Barbosa da Silva reafirmava que o Itamaraty não via “inconvenientes” na realização da 

transação. No entanto, a firma uruguaia mencionava, em sua proposta, a necessidade da 

vinda de técnicos soviéticos ao Brasil. Caso a operação se concretizasse, prosseguia o 

chefe do Departamento Econômico e Comercial, seria conveniente que o Itamaraty fosse 

“mantido a par do andamento das operações”. Afirmou que comunicaria a Petrobras, a 

Cacex e o Ministério da Fazenda sobre a possibilidade de transação no mesmo dia482.  

Duas semanas depois, o Banco do Brasil e o Deutsche Notenbank concluíam um 

acordo de comércio e pagamentos representando Brasil e Alemanha Oriental483. O 

ministro de Estado interino, Mendes Vianna, afirmava que não via “inconveniente” em 

estabelecer uma delegação comercial da Alemanha Oriental no Rio de Janeiro como parte 

                                                           
480 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), DelBRASOEA-MRE, Confidencial, “Relações comerciais 
Brasil-Rússia”. Washington, 27 de setembro de 1958.  
481 AHI, Banco do Brasil, Ofícios Expedidos (1958), Chefe do Departamento Econômico e Comercial ao 
Diretor da Carteira de Câmbio do Banco do Brasil. Rio de Janeiro, 9 de setembro de 1958, p. 1.  
482 Ibid., p. 2-3.  
483 AHI, Banco do Brasil, Ofícios Recebidos (1958), Diretor da Carteira de Câmbio do Banco do Brasil ao 
Chefe do Departamento Econômico e Comercial. Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1958.  
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do acordo484. Poucos meses antes, um acordo em moldes semelhantes também havia sido 

assinado com a Romênia, por meio de seu respectivo banco estatal em conjunto com o 

Banco do Brasil485.   

O governo brasileiro prosseguia sua trajetória de buscar a diversificação de 

mercados. Em outubro, os embaixadores do Brasil em Londres e Bruxelas, Assis 

Chateaubriand e Hugo Gouthier, respectivamente, foram despachados para uma visita a 

Praga, a fim de examinar uma proposta do governo tchecoslovaco visando ao incremento 

comercial entre Brasil e Tchecoslováquia. Chateaubriand afirmava que o governo local 

tinha interesse em duplicar ou mesmo triplicar suas importações de café do Brasil. Além 

disso, considerava de “importância capital” iniciar conversações visando ao 

estabelecimento de um acordo comercial de longo prazo486.  

Já as conversações especificamente com a União Soviética prosseguiriam em 

Washington. As “gestões” do embaixador Menshikov pareciam prosperar, inclusive com 

a aprovação da chancelaria brasileira. O embaixador Amaral Peixoto, em correspondência 

ao Itamaraty no final de novembro de 1958, preocupava-se com rumores na imprensa 

brasileira sobre a possibilidade de o presidente Kubitschek ter escolhido o embaixador 

Hugo Gouthier como encarregado de “conversações preliminares” a respeito da 

reabertura das relações comerciais com os soviéticos. Peixoto dizia que, “no cumprimento 

das instruções expressas” (pelo Itamaraty), a embaixada brasileira já havia estabelecido, 

com os representantes soviéticos acreditados em Washington, “contatos que tenderiam a 

produzir resultados” – desde que esses esforços não fossem fragmentados.  

O representante brasileiro ainda asseverava que o embaixador soviético havia 

lhe dito que a “variedade de iniciativas já tomadas [pelo Brasil]” e “o número de pessoas 

que falam em nome do presidente da República [do Brasil] constituíam fatores negativos” 

e criavam um “clima de falta de confiança”. Por fim, Peixoto comunicou que, em 

conversa com o ministro da Fazenda, este lhe prometera uma “proposta concreta” a 

respeito do café487. Novamente, uma justificativa econômica/comercial conveniente 

poderia diminuir significativamente as resistências domésticas.  

                                                           
484 AHI, Banco do Brasil, Ofícios Expedidos (1958), Ministro de Estado interino ao presidente do Banco 
do Brasil, “Ajuste de Pagamentos e Comércio entre o Banco do Brasil e o Deutsche Notenbank. Instalação 
de Delegação Comercial no Brasil”. Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1958.  
485 AHMRE, 812 (42)(00) (1959-63), Chanceler Afonso Arinos ao Embaixador João Dantas, Secreto, 
“Relações com a Hungria, Romênia, Bulgária e Albânia”. Rio de Janeiro, 24 de março de 1961, p. 13-14. 
486 AHMRE, 811 (42)(00) (78 a 81b) (1947-67), Londres-MRE, Confidencial, “Relações comerciais do 
Brasil com a Tchecoslováquia”. Londres, 27 de outubro de 1958, p. 1-2.  
487 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Washington-MRE, Confidencial, “Relações comerciais 
entre o Brasil e os países soviéticos”. Washington, 27 de novembro de 1958.  
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Em novembro de 1958, a administração Kubitschek mostrava-se pronta e 

disposta a tomar as medidas necessárias para concretizar e desenvolver as relações 

comerciais com a URSS. As dificuldades nas negociações com o FMI se tornavam mais 

agudas. Em julho, segundo Malan (2007), a “primeira fase” do Plano de Estabilização 

Monetária, proposta pela gestão Lucas Lopes no ministério da Fazenda, foi abandonada. 

Havia um sério problema na balança de pagamentos brasileira, fruto do próprio Programa 

de Metas posto em prática por Kubitschek desde 1956488. Em agosto de 1958, logo após 

o término da Conferência Interparlamentar no Rio, o secretário de Estado norte-

americano, John Foster Dulles, visitou o Brasil. Apesar da reação incialmente positiva de 

Eisenhower à carta de Kubitschek, as negociações a respeito da OPA, assistência 

econômica e técnica bilateral não progrediram489. A busca por divisas via comércio 

internacional poderia atenuar parte dos desequilíbrios externos pelos quais o Brasil 

atravessava. A Europa Oriental e a própria URSS, portanto, poderiam se tornar parte da 

solução dos problemas internos.  

Kubitschek defenderia o reestabelecimento de relações comerciais com a URSS 

em discursos na ESG e no Palácio do Catete – em um evento para líderes sindicais – em 

novembro de 1958. O mesmo faria o porta-voz do Brasil na Comissão Especial de 

Fomento Econômico da OEA e assessor particular do presidente, Augusto Frederico 

Schmidt. Segundo Vizentini (2004), na mesma época, o Itamaraty anunciou a formação 

de uma comissão especial para estudar a questão, e novas ofertas de cooperação 

econômica ao Brasil foram feitas pela URSS, em nome de Khrushchev, pela rádio 

Moscou490 (VIZENTINI, 2004, p. 108). Apesar desses gestos, uma iniciativa concreta 

visando à aproximação, por parte do Brasil, seria encetada somente no segundo semestre 

de 1959.  

                                                           
488 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Washington-MRE, Confidential, “Relações comerciais entre 
o Brasil e os países soviéticos”. Washington, 27 de novembro 1958.  MALAN (2007, p. 113-114). Segundo 
o mesmo autor, o Programa de Estabilização Monetária seria definitivamente enterrado em junho de 1959, 
p. 115.  
489 IORIS (2017, p. 125-126). Em novembro de 1958, o Comitê das 21 Repúblicas Americanas na OEA 
analisou a proposta inicial de Kubitschek sobre a OPA. Infelizmente, para o governo brasileiro, o debate 
não ganhou tração num primeiro momento. Em maio de 1959, no entanto, durante uma reunião da OEA 
em Buenos Aires, a ideia de se criar uma instituição multilateral de financiamento para a América Latina 
receberia, finalmente, o apoio norte-americano. Em 1960, o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) seria criado. Também em 1960, após visitar Uruguai, Argentina, Chile e Brasil, Eisenhower 
confirmou a criação do Fundo para o Progresso Social visando combater o comunismo por meio de 
programas específicos. Veja RABE (1988, p. 144).   
490 Não foram achados registros a respeito da iniciativa de se criar uma comissão especial para elaborar 
estudos para o reatamento em novembro de 1958 nem nos arquivos brasileiros nem nos russos. Na verdade, 
isso já estava sendo feito conforme vimos, e o Itamaraty mostrava-se dividido quanto a questão do 
reatamento de relações diplomáticas.  
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Deve-se ter em conta que, no final de outubro de 1958, Khrushchev havia 

confirmado a concessão de um crédito de aproximadamente US$100 milhões491 para a 

construção do primeiro estágio da barragem de Assuã, no Egito. O montante daria o 

pontapé inicial para a construção de uma importante usina hidrelétrica após crescentes 

dificuldades e decepções egípcias na busca por créditos norte-americanos. O impacto do 

anúncio do secretário-geral do PCUS seria significativo no Egito, bem como em outros 

países árabes. Na imprensa desses países, a URSS era retratada como a ‘única apoiadora 

das atitudes árabes e esperanças nacionais’492.   

Também um 1958, um crédito soviético no valor de US$ 100 milhões para 

aquisição de máquinas e equipamentos (especialmente no campo da geologia e 

exploração do petróleo) seria concedido à Argentina. O envio de petróleo soviético a 

‘preços muito vantajosos’ ao país sul-americano também era parte da aproximação. Em 

1960, um protocolo adicional no valor de US$ 55,6 milhões para a aquisição de máquinas 

e equipamentos pesados soviéticos (construção civil e mineração) também seria 

concretizado493. No entanto, cerca de quatro anos depois, quando presidente Frondizi 

seria deposto por um golpe, e seu sucessor encerraria o intercâmbio comercial com a 

URSS, somente 30% do crédito concedido pela URSS havia sido utilizado (BLASIER, 

1989, p. 29-30).  

Esses fatos colocariam em evidência a capacidade – e também, da mesma forma, 

aa dificuldades – na intensificação das relações econômicas entre países de Terceiro 

Mundo e a URSS. No início de dezembro, o chefe substituto do Departamento Econômico 

e Comercial preparou um arrazoado para servir de base à coordenação das gestões oficiais 

brasileiras que visavam a incrementar as relações econômicas do Brasil com o bloco 

soviético. Utilizava-se do argumento da necessidade de “diversificação do comércio 

exterior”, principalmente levando em conta as taxas de crescimento do PIB recentes das 

economias do bloco socialista e seus respectivos mercados internos, sobretudo URSS e 

                                                           
491 BURNS (1985, p. 113).  
492 EL HUSSINI (1987, p. 90-92). Em agosto de 1960, a URSS e a República Árabe Unida assinariam um 
novo acordo para financiar o segundo estágio da usina de Assuã. O novo entendimento somava um crédito 
de 800 milhões de rublos (aproximadamente 81 milhões de libras esterlinas), elevando o total de capital 
concedido para 1,3 bilhão de rublos a ser pago em 12 anos com juros de 2,5%. Ibid., p. 96-97. Burns afirma 
que em agosto de 1960 foram assinados, na verdade, acordos para a construção do segundo o terceiro 
estágios da usina. Eles totalizavam US$ 225 milhões. BURNS (1985, p. 248 (nota 49)). O primeiro estágio 
da usina foi inaugurado em maio de 1964 com a presença de Nikita Khrushchev que ainda prometeu mais 
uma linha de financiamento de US$ 277 milhões em assistência econômica e um novo compromisso para 
atender às demandas egípcias por equipamentos militares. Ibid., p. 154.  
493 VACS (1984, p. 18). 
 



 

 

169 

 

China Continental. Correa da Costa era favorável ao desenvolvimento do intercâmbio 

comercial entre Brasil e URSS, mas tinha reservas sobre a capacidade de investimentos e 

de prestação de assistência técnica do bloco socialista. Alegava que, no estágio de 

desenvolvimento do Brasil, os setores de infraestrutura e os “industriais-básicos” eram os 

que mais precisavam de investimentos e acesso à tecnologia. Ele próprio destacava seu 

temor nesse tópico: “a assistência financeira e técnica que se deve obter do exterior para 

o fomento de tais setores não pode ser episódica, nem sofrer solução de continuidade, sob 

pena de perder-se em larga margem os esforços iniciais”494 (grifo original).  

Deve-se questionar se por trás desse argumento técnico não estaria uma 

justificativa de cunho político: por que comprometer a aliança com os Estados Unidos 

por ganhos econômicos incertos? De acordo com Correia da Costa, o fato de o Brasil e a 

URSS não manterem relações diplomáticas afastava a perspectiva, ou mesmo a 

“conveniência”, de um “fluxo de investimentos” a favor da economia brasileira. Além 

disso, “inversões esporádicas ou isoladas” poderiam servir apenas como “propaganda 

política” e não ajudariam na estratégia de desenvolvimento do país a médio e longo 

prazos. Para ele, os interesses que deveriam permanecer eram puramente os do 

intercâmbio de mercadorias495. Para isso, o “esforço maior” deveria ser na direção em que 

as exportações brasileiras fossem, em sua maior parte: produtos tradicionais de 

exportação (especialmente se houvesse excedentes), produtos industrializados novos, 

produtos regularmente exportados, mas com grandes variações em seus fluxos de vendas; 

e produtos que não constavam regularmente nas pautas de exportação, mas que tinham 

“produção interna ampla” e possibilidades de “mudanças de escala mediante maior 

amplitude do mercado”496.  

Uma medida concreta, do lado brasileiro, visando à aproximação comercial com 

a URSS viria somente no ano seguinte. A pressão norte-americana em relação ao 

endividamento externo brasileiro seria um catalisador importante para que Kubitschek 

tomasse, finalmente, uma atitude. A resposta negativa do FMI sobre uma proposta de 

alteração do sistema cambial feita pelo ministro da Fazenda, Lucas Lopes, levaria o 

presidente Kubitschek a ordenar o fim das negociações e a volta dos negociadores 

brasileiros de Washington ao Rio de Janeiro. Em seguida, representantes do governo 

                                                           
494 AHMRE, 811 (42)(00) (00 a 30) (1942-57), Chefe substituto da Divisão Econômica e Comercial ao 
Secretário Geral, Confidencial, “Relações econômicas com o Leste Europeu”. Rio de Janeiro, 10 de 
dezembro de 1958, p. 1-3.  
495 Ibid., p. 3-4.  
496 Ibid., p. 5-6.  
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brasileiro afirmaram à imprensa que o Brasil enviaria uma missão comercial a Moscou 

diante da negação do FMI. De acordo com Oliveira (2018), a inteligência norte-americana 

descobriu pela Câmara de Comércio do Brasil que o Escritório Comercial da URSS em 

Londres fizera uma oferta de compra de café brasileiro no valor de US$100 milhões497.  

Uma acomodação, que teria consequências econômicas significativas para os 

governos seguintes, seria empreendida entre o governo Kubitschek e o FMI nos meses 

subsequentes. No entanto, o tema da necessidade de expansão e diversificação comercial 

do Brasil tomava, naquele cenário, novo impulso.  

Em agosto de 1959, o presidente Kubitschek nomeia Horácio Lafer (PSD-SP) 

ministro das Relações Exteriores. Ao assumir o cargo, ele afirmou que as duas 

preocupações prioritárias para a diplomacia brasileira eram o fortalecimento da “unidade 

continental” – tanto do ponto de vista político quanto econômico – e a “expansão e 

diversificação” do comércio, através do “incremento das exportações e da conquista dos 

mercados potenciais, onde quer que se encontrem” (VIZENTINI, 2004, p. 114).  

Praticamente ao mesmo tempo, o governo soviético demonstraria, mais uma vez, 

seu interesse no Brasil, ao pleitear uma participação na Exposição Internacional da 

Indústria e Comércio no Rio de Janeiro. O coordenador do evento entrou em contato com 

o Itamaraty perguntando sobre a “conveniência da participação” da URSS. Mencionou 

também a possibilidade de concessão de visto a um representante diplomático soviético 

que viria ao Brasil para tratar da participação da superpotência comunista na Exposição. 

De acordo com a correspondência de um diplomata ao secretário geral, esse representante 

seria o adido comercial da Embaixada da URSS em Montevidéu498.  

As autoridades soviéticas já tinham dado diversos sinais que desejavam uma 

aproximação. Cabia ao governo brasileiro decidir quando e como se aproximar, caso 

realmente desejasse. A decisão de enviar uma missão comercial brasileira a Moscou, em 

dezembro de 1959, foi um movimento importante com consequências que seriam 

sentidas, já no ano seguinte, como o primeiro passo concreto para uma aproximação 

comercial. 

 

Considerações finais 

                                                           
497 Veja OLIVEIRA (2018, p. 98).  
498 AHMRE, 560.7 (00) (1948-67), Mario Dias Costa ao Secretário Geral, Confidencial. Rio de Janeiro, 8 
de agosto de 1959.  
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A morte de Stalin marca uma mudança importante na política externa soviética 

para o Terceiro Mundo. Esse efeito, no entanto, ao contrário de alguns países asiáticos e 

africanos, não foi sentido imediatamente no Brasil. Em 1954, o governo brasileiro se 

recusou a enviar uma missão comercial após algumas solicitações. Ao longo do ano 

seguinte, tentativas incipientes para dar um pontapé inicial no comércio bilateral não 

foram capazes de registrar progressos relevantes – apesar de um aumento significativo 

nas trocas do Brasil com o bloco soviético.  

A partir do início do governo Kubitschek, no entanto, alguns avanços ocorreram. 

Importante notar, conforme vimos, que 1955 é um ponto de virada no tópico da 

assistência soviética ao Terceiro Mundo, com o anúncio da construção do complexo 

siderúrgico de Bhilai em fevereiro e da usina hidrelétrica de Assuã em outubro – a última, 

no entanto, teria uma proposta firme somente em 1958. Vimos, ao longo do capítulo, 

como ambos os projetos poderiam ser apresentados como oportunidades (embaixadores 

do Brasil em Nova Délhi e no Cairo) ou como ameaças à segurança nacional (relatório da 

chefe do Departamento Político do Itamaraty sobre o reatamento com a URSS).  

Ao mesmo tempo, diplomatas do bloco soviético abordavam insistentemente 

seus homólogos brasileiros em busca de uma reaproximação. Além disso, o intercâmbio 

de parlamentares entre os dois países entre 1956 e 1958 foi decisivo no sentido de mudar 

percepções a respeito da URSS e trazer para o debate doméstico as possibilidades que a 

superpotência poderia desempenhar no desenvolvimento do Brasil – especialmente 

durante um período em que a mesma gozava de maior projeção internacional. Deve-se 

ressaltar, dessa maneira, que o interesse da União Soviética em se aproximar do Brasil 

precede a eclosão da Revolução Cubana. Em 1958, em meio a uma exasperação 

nacionalista que questionava a política externa norte-americana para a região, o tema do 

reatamento saiu das esferas reservadas para entrar no debate público até gerar uma decisão 

concreta, por parte do presidente, de enviar uma missão comercial a Moscou em 

dezembro de 1959. 

A maior presença da União Soviética em organismos multilaterais, aliada a 

persistentes solicitações para uma reaproximação, mostra que resistências domésticas – 

vindas especialmente de setores da Igreja Católica e da cúpula militar – foram decisivas 

para que o reatamento não ocorresse antes de 1961. Além disso, as expectativas em 

relação à Operação Pan-Americana também deixaram Kubitschek mais cauteloso quanto 

à normalização dos laços diplomáticos, fazendo-o preferir que a aproximação se limitasse 

ao comércio. Um prosseguimento, de certa forma natural e menos arriscado 



 

 

172 

 

politicamente, dos entendimentos comerciais com acordos interbancários com a Hungria, 

em 1954, e com Alemanha Oriental e Romênia, em 1958. 
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Capítulo 3 – Normalização, exploração do potencial bilateral e expectativas 
promissoras (1959-1964) 

 

Introdução 

A busca pela diversificação de mercados para as exportações brasileiras – 

incluindo a URSS e seu bloco de influência – constituiu um aspecto da política externa 

dos dois últimos anos do governo Kubitschek (1959-60) que marcaria o “início de uma 

elaboração brasileira de “política externa independente’”499 (ARAÚJO, 1996, p. 254).  

Conforme Farias (2017) afirma, o desafio do chefe da Missão Comercial 

Brasileira à URSS em novembro de 1959, Edmundo Barbosa da Silva, seria assegurar um 

entendimento capaz de resguardar os interesses comerciais de ambos os países sem 

reconhecimento diplomático (FARIAS, 2017, p. 390). A decisão de Kubitschek de enviar 

essa missão deve ser compreendida primordialmente como uma reação a diversas e 

insistentes propostas de aproximação feitas por representantes do bloco soviético desde 

1956, e não, como Araújo (1996) sustenta, parte de uma “ofensiva diplomática para 

ampliar as relações comerciais com os países socialistas” fruto apenas de uma decisão 

soberana e pragmática por parte do presidente premido por pressões domésticas.  

Essa iniciativa seria o primeiro passo concreto dado pelo governo brasileiro na 

direção do reestabelecimento de relações diplomáticas. No ano seguinte, os 

entendimentos entre os dois países seriam reforçados após a visita de uma missão 

comercial soviética ao Brasil e a assinatura de um acordo entre bancos estatais do Brasil 

e da URSS. Em 1961, os escritórios comerciais foram finalmente abertos, e em novembro 

do mesmo ano ocorreu o reatamento das relações diplomáticas entre os dois países 

(FARIAS, 2017, p. 402).    

O percurso em direção ao reestabelecimento de relações diplomáticas, no 

entanto, não seria linear e contaria com diversas interações envolvendo variados atores 

políticos de parte a parte. O então deputado federal Jânio Quadros visitaria a URSS em 

julho/agosto de 1959, como parte de um tour por diversos países promovendo já sua 

candidatura à presidência da República (VIZENTINI, 2004, p. 116). No ano seguinte, 

depois de ser eleito novamente vice-presidente em outubro, João Goulart também visitaria 

                                                           
499 Os outros aspectos, segundo o mesmo autor, seriam: o Convênio Latino-Americano do Café, a criação 
do BID e da ALALC seriam “resultados” dessa política que buscava “novas articulações na América Latina 
para fortalecer as posições e os interesses do desenvolvimento econômico do País”. A estratégia da busca 
pela diversificação de mercados incluía também países africanos e asiáticos. Ibid.  
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a União Soviética em dezembro. Ambas as visitas, no entanto, carecem de uma análise 

mais pormenorizada na literatura.  

Após tomar posse em janeiro de 1961, Quadros receberia o oficial do KGB e 

futuro embaixador da URSS em Cuba, Alexander Alexeyev (FURSENKO; NAFTALI, 

1997, p. 88-89) para uma reunião. Praticamente ao mesmo tempo, uma missão comercial 

brasileira, chefiada por Paulo Leão de Moura, era enviada a Moscou (CERVO; BUENO, 

2008, p. 318-19). Além dessas visitas, vamos analisar a vinda de uma missão soviética de 

Boa-Vontade e de Yuri Gagarin – ambas em julho de 1961. Há um nexo entre essas 

iniciativas que será exposto no presente capítulo.  

O reestabelecimento de relações diplomáticas com a URSS, e com outros países 

de seu bloco com os quais o Brasil não mantinha laços, constituía um dos pilares da 

chamada Política Externa Independente (PEI) inaugurada por Jânio Quadros em 1961 e 

prosseguida por seu sucessor João Goulart500. Admitindo uma continuidade dos 

“elementos básicos” da PEI vindas da administração Kubitschek, Araújo (1996) sublinha 

com razão, no entanto, uma mudança profunda no “estilo, na retórica” e na própria 

“personalidade do presidente” Quadros quando comparado a Juscelino Kubitschek. 

(ARAÚJO, 1996, p. 254).  

Vizentini (2004), ao acentuar a continuidade, compreende essa orientação da 

política externa brasileira como “um ponto culminante da barganha nacionalista dos anos 

1950”. O mesmo autor caracteriza a ampliação e intensificação das relações comerciais 

com todos os países (inclusive socialistas) como um dos cinco aspectos que constituiriam 

o “núcleo ideológico básico” da PEI501 (VIZENTINI, 2004, p. 134-35).  

Bueno (2008) está correto ao afirmar que os dados do comércio exterior 

brasileiro “justificavam a busca do incremento do intercâmbio econômico com os países 

do bloco soviético” (CERVO, BUENO, 2008, p. 346). Abaixo, apresentamos dados sobre 

                                                           
500 Os outros pilares seriam a defesa da autodeterminação de Cuba, o apoio ao processo de descolonização 
africana e uma aproximação à República Popular da China. Veja CERVO; BUENO (2008, p. 309-312).  
Para o elo entre a busca do Brasil em exercer o papel de mediador de grandes questões globais (sobretudo 
a busca pela paz) e o reatamento de relações com o mundo socialista veja STORRS (1973, p. 284).   
501 Os outros quatro aspectos básicos seriam: a defesa da “formulação autônoma de planos de 
desenvolvimento econômico”, a busca pela manutenção da paz e desarmamento progressivo, a defesa 
enfática da noção de não-intervenção nos assuntos domésticos de outros países e o apoio a “emancipação 
completa dos territórios não-autônomos”. Veja Vizentini (2004, p. 135-36). A busca pela manutenção da 
paz seria via coexistência pacífica das superpotências, a defesa da não-intervenção nos assuntos internos 
tem relação com a solidariedade do Brasil com outros países subdesenvolvidos, e a “formulação autônoma 
de planos de desenvolvimento econômico”, nas palavras de Vizentini (2004), está ligada com a capacidade 
de ‘resistir’ à influência das grandes potências. Veja STORRS (1973, p. 282).   
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o comércio do Brasil com o bloco soviético, e com a URSS especificamente, no período 

entre 1959 e 1964.  

 

 

 

 

Deve-se notar, no Gráfico 7, a linha de continuidade – que vem do governo 

Kubitschek – no incremento das exportações brasileiras para o bloco soviético. Se em 

1956 a cifra estava em 2,68% (Gráfico 5), no último ano de sua administração a 

porcentagem era de 5,91% - superior, inclusive, ao registrado no primeiro ano da PEI. Do 

ponto de vista do comércio Brasil-URSS, especificamente, nota-se uma clara tendência 

ascendente de 1959 até 1963 – com posterior redução, tanto nas trocas com o bloco como 

um todo e com a URSS – após a ruptura de 1964.  
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Assim como no caso das exportações, a porcentagem de importações brasileiras 

do bloco soviético em 1960 foi levemente superior as compras em 1961. Além disso, do 

lado das importações, é muito interessante notar como o golpe civil-militar de 1964 

praticamente não teve impacto negativo na trajetória ascendente das compras do Brasil 

no bloco soviético e na URSS. Especificamente em relação ao comércio bilateral, a 

diminuição da fatia da URSS nas compras brasileiras entre 1963 e 1964 é pequena.  

Após o reestabelecimento de relações diplomáticas, Brasil e URSS buscaram 

elevar o perfil das relações bilaterais com a realização da Exposição Industrial Soviética 

e com o início de conversações a respeito da possibilidade de concessão de créditos 

soviéticos ao Brasil. Dessa forma, para Vizentini (2004), a PEI atribuiu uma “importância 

qualitativamente maior” às relações do Brasil com os países socialistas (VIZENTINI, 

2004, p. 151).  

Pode-se questionar, no entanto, se ao atribuir maior importância às relações do 

Brasil com a URSS, os governos Quadros e Goulart também não agiram buscando apenas 

barganhar melhores condições em negociações em andamento com Washington, além de 

buscar solucionar, ou minorar, problemas comerciais e/ou financeiros imediatos da 

mesma forma que seus antecessores.  

Em novembro de 1962, Goulart ameaçou recorrer à assistência econômica 

soviética em conversa com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon 

(LOUREIRO, 2017b). O plano fracassou e aumentou ainda mais a desconfiança que parte 

do governo norte-americano nutria pelo brasileiro. O agravamento da crise econômica no 
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Brasil combinado com a radicalização política culminaram com a tomada de poder dos 

militares em 1964.  

Este capítulo está estruturado em seis itens. O primeiro analisa a missão de 

Barbosa da Silva a Moscou que possibilitou a assinatura de um entendimento comercial 

entre Brasil e URSS. Em seguida, são esquadrinhadas as viagens de Jânio Quadros e João 

Goulart à URSS em 1959 e 1960, respectivamente, e qual repercussão as mesmas tiveram 

no cenário doméstico brasileiro. O terceiro item lida com ações concretas tomadas pelos 

governos do Brasil e da URSS no caminho para o reatamento ao longo do ano de 1961. 

O item seguinte analisa a missão do vice-presidente João Goulart à URSS e China 

Continental em agosto de 1961. Após o reatamento, concluído em novembro de 1961, as 

conversações bilaterais prosperaram e uma grande Exposição Industrial Soviética seria 

realizada no Rio de Janeiro em 1962. Além disso, propostas ainda vagas de assistência 

econômica soviética a projetos específicos no país começavam a aparecer. Por fim, 

analisaremos a conjuntura subsequente – interna e nas relações com a URSS – à ameaça 

do presidente Goulart de buscar auxílio econômico na URSS ocorrida num diálogo com 

o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, em novembro de 1962, até 

a ocorrência do golpe de março de 1964.  

 

3.1 O comunismo não é “um artigo de exportação” 

 

Em outubro de 1959, a agência tcheco-eslovaca de notícias informava que o 

presidente Kubitschek havia nomeado uma delegação para estudar in loco as 

possibilidades de incremento do intercâmbio comercial nos países comunistas, bem como 

as de reestabelecimento de relações com a URSS e reconhecimento da China Continental. 

O embaixador do Brasil em Praga, naturalmente, perguntava à Secretaria de Estado se a 

informação era procedente502. Por uma coincidência, no mesmo dia, quatro deputados 

brasileiros, entre eles Ulysses Guimarães, solicitavam passaporte diplomático para viajar 

à Tchecoslováquia a convite do governo do país europeu. As viagens de políticos 

brasileiros ao outro lado da “Cortina” continuavam503.  

                                                           
502 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Praga-MRE, Confidencial, “Intercâmbio comercial Brasil-
União Soviética”. Praga, 9 de outubro de 1959.  
503 AHI, Congresso Nacional, Ofícios (1957-59), Segundo Secretário da Câmara dos Deputados à Chefe da 
Divisão de Passaportes do MRE. Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1959.  
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Havia uma expectativa em relação à capacidade política do Brasil em se 

aproximar do bloco soviético. Os dilemas entre as possibilidades de ganhos no comércio 

exterior deveriam ser contrabalançados com as alegadas ameaças à segurança nacional. 

Nesse campo, as limitações domésticas não eram pequenas.  

As negociações para a concretização da viagem foram feitas entre a Legação da 

Polônia no Rio de Janeiro – agindo como intermediária – e o chanceler Horácio Lafer. 

Kubitschek se preocupava com a repercussão interna da iniciativa, especialmente em 

relação à Igreja Católica, na figura do cardeal dom Jaime de Barros Câmara, arcebispo 

do Rio de Janeiro que vocalizava sua oposição ao estabelecimento de relações comerciais 

com a URSS já há algum tempo. O presidente e o chanceler, ao buscarem ocultar o próprio 

envolvimento na empreitada, ainda incumbiram o próprio Barbosa da Silva de informar 

o cardeal a respeito da decisão do governo brasileiro (FARIAS, 2017, p. 380).  

No final de outubro, a Marinha se posicionava sobre a possibilidade de 

restabelecimento de relações entre Brasil e URSS. O ponto de vista da Força era 

“absolutamente contrário a qualquer ação” que tivesse como propósito o reatamento de 

relações entre Brasil e URSS, fossem essas “relações diplomáticas, comerciais, ou mesmo 

[da aceitação] de simples empréstimo ao Brasil, pelos inevitáveis malefícios que trariam 

ao país àquelas relações ou aqueles empréstimos”. O argumento do ministro da Marinha 

era o de que o Brasil não estava preparado para lidar com um desafio na área da segurança 

nacional dessa magnitude, já que o advento das representações diplomáticas e comerciais 

da URSS traria consigo um corpo permanente de funcionários do governo comunista ao 

Brasil504.  

Ciente dessa restrição, Lafer buscava que o entendimento englobasse a troca de 

produtos de consumo, como trigo e petróleo, de forma a evitar a importação de máquinas 

e equipamentos soviéticos que exigissem a vinda de técnicos. Além disso, impôs que a 

missão não assinasse nenhum documento relevante (FARIAS, 2017, p. 383).  

Nesse cenário, no final de novembro de 1959, uma comissão brasileira de mais 

de 20 pessoas chefiada pelo embaixador Edmundo Barbosa da Silva chegou a Moscou. 

Uma escolha criteriosa a respeito dos nomes foi feita. Integravam a comitiva o brigadeiro 

Henrique Fleiuss (Conselho Nacional do Petróleo), coronel Idálio Sardenberg 

(Petrobras), Joaquim Inácio Tosta Filho (CACEX), Renato Costa Lima (IBC), além de 

                                                           
504 AHMRE, 920.1 (42)(00) (1942-66), Ministro da Marinha ao Ministro das Relações Exteriores, Secreto, 
“Parecer da Marinha Brasileira sobre o problema do reatamento de relações com a União Soviética”. Rio 
de Janeiro, 27 de outubro de 1959, p. 2-3.  
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representantes da Carteira de Câmbio do Banco do Brasil, assessores, técnicos 

relacionados a esses postos e alguns diplomatas505. Pela própria composição da delegação 

brasileira, era nítido que buscava estabelecer condições de comercialização para o café 

brasileiro em troca de petróleo soviético (FARIAS, 2017, p. 381-382).  

Praticamente ao mesmo tempo, o chefe substituto do Departamento Econômico 

e Consular, Paulo Leão de Moura, enviou um memorando secreto de 12 páginas ao 

secretário geral sobre a missão comercial brasileira a Moscou. A Divisão Econômica de 

Europa, Ásia, África e Oceania (DEA) do Itamaraty, após determinação de Moura, 

apresentou um estudo sobre a “estrutura do comércio exterior soviético, as possibilidades 

de intercâmbio direto com a URSS e um plano disciplinador desse intercâmbio”. Um 

ajuste interbancário, que dispunha pontos sobre comércio e pagamentos, e buscava 

atender as “faixas de operação” privada e governamental num arranjo eficaz, também 

fazia parte do plano. A DEA ainda apresentou a necessidade de se estabelecer grupos de 

trabalho, de acordo com a natureza dos assuntos a serem tratados506.  

O primeiro grupo já se dedicava a estudar as questões da sistemática do comércio 

e pagamentos, tendo aprovado, com “ligeiras modificações”, o projeto de ajuste elaborado 

pela DEA. O segundo examinava os produtos a serem exportados; já tendo elaborado uma 

lista de itens brasileiros para exportação. As perspectivas pareciam animadoras: o IBC 

estimava em 1 milhão de sacas de café totalizando US$ 45 milhões507. Havia, por parte 

de Costa Lima, conforme Farias (2017) sublinha, um “excessivo otimismo” com a cifra, 

já que a URSS consumia menos de 100 mil sacas de café por ano (FARIAS, 2017, p. 

384).  

Em relação às importações, projetava-se a possibilidade de a URSS assegurar o 

fornecimento de 400 mil toneladas anuais de trigo, no valor aproximado de US$ 28 

milhões. Esse volume correspondia a “metade do déficit previsto para cada um dos três 

próximos anos”, depois de atendidos os compromissos do Brasil com seus “fornecedores 

tradicionais”: Estados Unidos, Argentina e Uruguai. Com relação ao petróleo, derivados, 

equipamentos para prospecção e lavra, o presidente do Conselho Nacional do Petróleo, 

major-brigadeiro Henrique Fleiuss, estimou, segundo Moura, que o país poderia importar 

                                                           
505 AHMRE, 812 (42)(74) (1954-67), Chanceler ao Secretário Geral, Confidencial, “Missão Comercial 
Brasileira a Moscou. Passaportes”. Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1959, p. 1-2.  
506 AHMRE, 812 (42)(00) (1959-63), Chefe substituto do Departamento Econômico e Comercial (Paulo 
Leão de Moura) ao Secretário Geral, Secreto, “Missão comercial brasileira à União Soviética”, Rio de 
Janeiro, 21 de novembro de 1959, p. 1-2.   
507 Ibid., p. 2.  
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anualmente, sem “quaisquer riscos de segurança”, cerca de US$ 27,3 milhões508. O 

presidente da Petrobras, Idálio Sardenberg, estava ciente da existência de um limite para 

importação de petróleo da URSS – tanto pela existência de contratos de longo prazo com 

outros países como pela inadequação dos portos soviéticos para receber as grandes 

embarcações brasileiras utilizadas para captar petróleo no Oriente Médio. Mesmo com 

essas limitações, interessava à missão “observar a tecnologia soviética em matéria de 

equipamentos para refinarias”. (FARIAS, 2017, p. 384).  

Foram examinados também o regime a ser utilizado para os navios mercantes 

soviéticos, seu acesso aos portos brasileiros, regime de circulação em terra dos membros 

da tripulação dessas embarcações, regime de transporte marítimo das cargas, cobrança de 

emolumentos consulares, regime aduaneiro e representação comercial recíproca509.  

Em relação aos três primeiros pontos do parágrafo anterior, após consulta ao 

Departamento Político e Cultural e ao Serviço Jurídico, chegou-se às seguintes 

conclusões: 

“a) os navios mercantes soviéticos estarão sujeitos ao regime aplicado 
aos navios mercantes estrangeiros em geral; b) se assim convier, e 
atendidas as necessidades do comércio, o governo brasileiro poderá 
limitar o número de portos a que os navios russos terão acesso; c) os 
tripulantes desses navios terão a sua circulação em terra regida pelos 
regulamentos gerais de polícia e segurança, tendo sido ressaltado que, 
desprovidos de passaporte e visto, esses tripulantes não poderão, 
normalmente, alcançar pontos do território nacional outros que os 
portos onde seus navios estiverem ancorados, incorrendo nas sanções 
legais se procederem de modo diferente510”.  
  

As incertezas em relação a esses pontos parecem ter sido fundamentais para a 

Marinha brasileira ter se manifestado de forma contrária ao reatamento entre Brasil e 

URSS conforme já foi visto. Do ponto de vista dessa Força, o fluxo comercial regular 

entre os dois países já poderia ser um motivo para suspeitas em relação à penetração 

comunista nas regiões costeiras do país; sobretudo por que parte significativa dessas 

trocas seria feita por navios soviéticos.  

No tocante ao transporte de cargas, após reunião envolvendo a Carteira de 

Câmbio do Banco do Brasil, o Lóide Brasileiro e a Comissão de Marinha Mercante 

concluiu-se que seria conveniente uma proposta segundo o “regime da divisão de 

bandeiras”; assegurando ao Lóide sua capacidade de operação nos portos soviéticos. Já 

                                                           
508 Ibid.  
509 Ibid., p. 2-3.  
510 Ibid., p. 3.  
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em relação aos emolumentos consulares, depois de ouvido o Departamento Consular e de 

Passaportes, foi determinado que as mercadorias soviéticas teriam o mesmo regime 

aplicado à Hungria e Alemanha Oriental no Brasil; ou seja, cobrança em “moeda livre 

nos consulados brasileiros com sede nos portos de escala”. Do outro lado, se fosse do 

desejo do governo soviético, a legalização dos documentos referentes às mercadorias 

brasileiras poderia ser feita em Montevidéu ou Buenos Aires. O regime aduaneiro deveria 

ser um tópico das conversações apenas em Moscou; adiando, assim, uma “decisão final 

para uma segunda etapa dos entendimentos entre os dois países511”.  

Sobre a questão da representação comercial, após consulta à Divisão Política e 

Cultural, parecia mais conveniente, de acordo com Leão de Moura, a aceitação de uma 

delegação comercial soviética no Rio de Janeiro. Ela seria composta por representantes 

das agências de comércio da URSS, com vistos temporários especiais, e que não gozariam 

de qualquer privilégio, imunidade, função ou prerrogativa reconhecidos a funcionários 

diplomáticos ou consulares. Segundo Moura, esse arranjo, já em curso nos casos da 

Hungria e da Alemanha Oriental, estava dando “bons resultados” e permitia o “exercício 

de contínua fiscalização pessoal”. Por outro lado, o chefe da Divisão Econômica e 

Consular não julgava “conveniente” o estabelecimento de uma representação comercial 

brasileira em Moscou na base da reciprocidade. Achava que a “seleção dos constituintes 

dessa representação poderia trazer dificuldades e aborrecimentos ao governo brasileiro”. 

Ponderava sobre as “sabidas dificuldades” que seus membros encontrariam, e a “pouca, 

ou nenhuma, eficácia que poderia ter sua ação junto às autoridades soviéticas”. 

Mencionava, inclusive, que nos casos da Hungria e Alemanha Oriental não havia 

representação brasileira nesses países. Este fato, porém, segundo ele, não prejudicava a 

“evolução normal do intercâmbio512”. 

Ressaltou também a participação dos representantes da SUMOC e do BNDE 

apenas da primeira reunião dos grupos de trabalho. Eles alegavam que sua ausência nas 

reuniões posteriores era devido ao fato de “não haverem sido incluídos na Missão 

[comercial] propriamente dita513”.  

 Sobre a questão da possibilidade da assinatura de ajuste interbancário entre os 

dois países, Moura aconselhava pelo adiamento da formalização. Dizia que havia enviado 

as apreciações realizadas pelos grupos de trabalho ao chanceler Horácio Lafer, e este 

                                                           
511 Ibid., p. 3-4.  
512 Ibid., p. 5-6.  
513 Ibid., p. 6.  
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manifestou-se “contrário à ideia de um ajuste interbancário”. O ministro das Relações 

Exteriores inclinava-se para um acordo de “outro tipo”, nas palavras de Moura, por julgar 

que, da “maneira proposta”, o Itamaraty não teria “controle do comércio com a União 

Soviética514”. Vale lembrar que o Brasil possuía esse tipo de arranjo com a Hungria e com 

a Alemanha Oriental; dois países com os quais não mantinha relações diplomáticas.  

Moura ponderou ao chanceler que qualquer “outro tipo” de ajuste, que não o 

interbancário, representaria um “compromisso governamental”, algo que lhe “parecia 

impossível diante da ausência de relações diplomáticas e que poderia ser interpretado 

como um decisivo passo no sentido de reatá-las”, o que não lhe parecia ser a “intenção 

do governo”515. Lafer preferiu instruir o chefe da missão, Edmundo Barbosa da Silva, 

para que fosse redigida uma “Ata Final” das conversações, na qual seria assinalada os 

“entendimentos alcançados, inclusive as normas gerais de comércio e pagamento, 

reservando, para mais tarde, sua [do chanceler] decisão quanto à natureza do ato a ser 

firmado516”.   

Segundo o mesmo documento, o chanceler também tinha uma posição diferente 

de Moura em relação à questão da representação soviética no Brasil. Em vez desta, Lafer 

colocaria em prática uma Comissão Mista, composta de seções no Rio de Janeiro e em 

Moscou, integradas por três pessoas de cada lado; sendo que esse efetivo poderia ser 

aumentado para até dez integrantes (incluindo pessoal auxiliar). Dessa forma, Moura e o 

chefe da Divisão Política e Cultural não conseguiram convencer a cúpula do Itamaraty, 

naquele momento, sobre a necessidade de uma representação comercial soviética no 

Brasil517.  

Ainda de acordo com o chefe da Divisão Econômica e Comercial, o secretário 

geral tinha suas posições alinhadas ao chanceler. Para o secretário-geral, “as 

comunicações” entre as duas partes não deveriam ser feitas por intermédio dos bancos 

mencionados. Além disso, sublinhou enfaticamente que a Missão brasileira deveria 

propor a criação da Comissão Mista bilateral. Por último, fixou maiores níveis para a 

importação de petróleo e exportação de café do que o anteriormente proposto. No fim do 

                                                           
514 Ibid., p. 6.  
515 Ibid., p. 6-7. Em outro trecho do memorando, Moura fazia o seguinte alerta: “Um ajuste 
intergovernamental poderia [...] ser usado para uma campanha sistemática junto à opinião pública, no 
sentido de levar o governo à tomada de uma decisão em momento que ele não julga ser o mais oportuno”, 
p. 8. Em seguida, ele ainda falava da possibilidade de exploração política-eleitoral que elementos 
comunistas e “filo-comunistas” poderiam realizar junto à opinião pública doméstica.  
516 Ibid., p. 7.  
517 Ibid., p. 10.  
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documento, Moura fez questão de salientar que o memorando não tinha “qualquer 

intenção de contrariar as instruções do Senhor Ministro de Estado”. Porém, dizia que em 

matéria de “tanta relevância”, ele não poderia deixar de manifestar a posição do 

Departamento – que dirigia interinamente – antes do encontro da comitiva brasileira com 

as autoridades soviéticas518.  

A Missão Barbosa da Silva seria muito bem recebida em Moscou. Apesar do 

escasso tempo de permanência, o grupo teve a oportunidade de assistir uma noite de balé 

no Teatro Bolshoi, uma sessão de cinema sobre aspectos da URSS, visitar o Kremlin e ir 

a uma Exposição Agroindustrial. O programa de visitas a fábricas, campos de petróleo, 

granjas, Banco do Estado e Câmara de Comércio Exterior não pode ser levado à cabo 

devido às condições meteorológicas adversas519. 

Passando para as negociações propriamente ditas, a parte soviética não vinculou 

o estabelecimento de uma representação comercial permanente para assinar um Termo de 

Entendimento com o Brasil520. A delegação brasileira desejava chegar a algum tipo de 

acordo que regesse as trocas bilaterais, mas não poderia assinar um Acordo de Comércio 

e Pagamentos típico com o país comunista, pois as duas nações não mantinham relações 

diplomáticas plenas.  

Os representantes soviéticos, no entanto, davam indicações que o Brasil poderia 

“esperar negócios mais vultosos caso introduzisse a promessa de reestabelecimento de 

relações diplomáticas". Desde o início das conversas, entretanto, Barbosa da Silva deixou 

claro que a questão do reconhecimento diplomático estava “fora da mesa de negociação” 

(FARIAS, 2017, p. 391 e 394).  

 Colocar o café no mercado soviético era uma questão chave para os brasileiros. 

Barbosa da Silva via boas perspectivas para o produto na URSS521. Sublinhou certo 

desinteresse pela compra do cacau, e expectativas moderadas pelo consumo do mate. As 

importações brasileiras consistiam basicamente de trigo e petróleo522. O diplomata 

brasileiro iniciou as conversações em Moscou com o vice-ministro do Comércio Exterior 

da URSS, Nikolai Smeliakov, e ainda teve entrevistas com diversos embaixadores latino-

americanos baseados na capital soviética (FARIA, 2017, p. 392) 

                                                           
518 Ibid., p. 11-12.  
519AHMRE, 812 (42)(74) (1954-67), Barbosa da Silva ao chanceler, Confidencial. Paris, 16 de dezembro 
de 1959, p. 2.  
520 Ibid., p. 3-4. 
521 Ibid., p. 7.  
522 Ibid., p. 8.  
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Deve-se enfatizar que Barbosa da Silva não tratou somente de comércio, mas 

também pode sondar possibilidades de cooperação econômica entre Brasil e URSS. O 

Chefe da Missão Comercial brasileira, por sugestão de Smeliakov, ainda se entrevistou 

com S. A. Skachkov, presidente do Comitê Estatal de Relações Econômicas com o 

Exterior (GKES), e Nikolai Patolichev, ministro do Comércio Exterior523.  

Na primeira reunião, Barbosa da Silva foi acompanhado de Costa Lima e do 

diplomata Jayme Magrassi de Sá. Skachkov explicou que o órgão que ele presidia era 

responsável pelo exame e aprovação de todos os projetos ou obras completas em outros 

países, isso incluía desde o planejamento da empreitada até o aval para o fornecimento de 

equipamentos ou assistência técnica524. Segundo Engerman (2018), ele havia sido criado 

na esteira das negociações para cooperação industrial com a Índia, em 1954, de modo a 

substituir a Administração Estatal para Ligações Econômicas com Países Socialistas – a 

qual, inicialmente, estava limitada a desenvolver projetos somente em países socialistas 

(ENGERMAN, 2018, p. 84)525. A mudança na estrutura do Estado soviético refletia, 

claramente, uma nova orientação em sua política exterior.  

Skachkov informou aos brasileiros que havia recebido dois pedidos de projetos 

por parte de empresas brasileiras: um para estudo e projeto de uma instalação de xisto 

betuminoso vindo da Rochas Betuminosas S.A., de São Paulo, e outro para estudo de 

projeto de uma usina para beneficiamento de bauxita e produção de subprodutos do 

alumínio vindo da empresa Siprometa – quanto a este, segundo ele, nada havia sido 

encaminhado ainda526.  

Em relação ao primeiro, entretanto, afirmou que o órgão soviético já havia 

assinado um contrato com a empresa interessada de forma que os técnicos soviéticos 

partiriam para o Brasil assim que obtivessem os vistos de entrada527.  

O chefe da delegação brasileira, em resposta, lembrou que “outros países” (sem 

mencionar quais) tinham mostrado dificuldade em processar todos os pedidos de estudos 

e financiamentos devido à quantidade de solicitações, muitas das quais com “pouca 

                                                           
523 AHMRE, 812 (42)(74) (1954-67), Barbosa da Silva ao chanceler, Confidencial. Paris, 16 de dezembro 
de 1959, Anexo III, “Visitas a autoridades soviéticas”, p. 1.  
524 AHMRE, 812 (42)(74) (1954-67), Barbosa da Silva ao chanceler, Confidencial. Paris, 16 de dezembro 
de 1959, Anexo III, “Visitas a autoridades soviéticas”, p. 2.  
525 Skachkov assumiria o cargo de diretor do GKES alguns meses após a sua formação. Permaneceria no 
posto até meados dos anos 1980. Engerman (2018, p. 84). Nos documentos brasileiros, a grafia de seu nome 
aparece como “Skotchkov”.  
526 AHMRE, 812 (42)(74) (1954-67), Barbosa da Silva ao chanceler, Confidencial. Paris, 16 de dezembro 
de 1959, Anexo III, “Visitas a autoridades soviéticas”, p. 2.  
527Ibid..  
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viabilidade”. Isso ocorria, segundo o brasileiro, por falta de competência “técnica e 

financeira dos interessados” ou por “falta de apoio oficial às iniciativas”. Sobre esse 

último aspecto, mencionava as dificuldades envolvidas no financiamento em moeda local 

ou na “impossibilidade” de o governo brasileiro conceder divisas para a importação de 

equipamentos requeridos pelos projetos528.  

Sugeria, assim, que o órgão soviético – antes de “avançar na consideração de 

pedidos” – entrasse em contato com as autoridades brasileiras, de forma a diminuir as 

“incertezas que cercavam iniciativas do gênero”. Adicionava ainda que se um 

entendimento comercial fosse atingido entre os dois governos, as duas partes deveriam 

“considerar a criação de Comissões Executivas” em ambos os países, as quais poderiam 

“firmar critérios para a triagem de proposições” como as que já haviam sido feitas. 

Prosseguia afirmando que as referidas Comissões poderiam “recolher as informações 

pertinentes dos órgãos responsáveis sobre a viabilidade da iniciativa” e indicar se os 

“compromissos financeiros decorrentes dos projetos poderiam ser satisfeitos pelas 

possibilidades efetivas do intercâmbio529”.  

Segundo Barbosa da Silva, Skachkov se mostrou “vivamente interessado” em 

sua exposição, o que ensejaria, de sua parte, uma breve exposição sobre a economia 

brasileira, seu processo de industrialização e suas “possibilidades de absorção de 

equipamentos” – limitadas, claramente, pelas exportações do país. Ao se despedir, o 

soviético reiterou o interesse do órgão presidido por ele que as negociações comerciais 

em curso fossem encaminhadas a bom termo530.  

A segunda reunião foi com o ministro do Comércio Exterior. Em sua exposição, 

Patolichev indicou a possibilidade de “fixar as importações de café em 20.000 toneladas 

para o primeiro ano do entendimento” ao mesmo tempo em que solicitava uma ampliação 

das importações de petróleo, em um nível de intercâmbio de cerca de US$ 20 milhões. 

Barbosa, em resposta, ressaltou cinco pontos: a cota de café poderia atingir 30.000 

toneladas já no primeiro ano; o “caráter suplementar” das compras brasileiras de petróleo 

e derivados; o oferecimento de cifras para aquisição de petróleo no valor de 

aproximadamente US$ 16 milhões; a disposição brasileira em adquirir 250 mil toneladas 

de trigo no primeiro ano, 300 mil no segundo, e 400 mil no terceiro – o que “elevaria de 

                                                           
528 Ibid., p. 3. 
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muito o valor das trocas”; e a importância de certos itens que estavam sendo considerados 

“globalmente” como produtos de ferro e aço, arame farpado, amianto, etc.531. 

Barbosa acreditava que a “adição do valor das mercadorias indicadas iria revelar 

possibilidades de importação muito superiores à cifra de US$ 20 milhões” estabelecida 

por Patolichev. O soviético afirmou que era impossível um fornecimento de trigo maior 

do que 150 mil toneladas em 1960 ao Brasil, e insistiu no valor de US$ 20 milhões para 

as exportações de cada lado532.  

O Chefe da Comitiva brasileira ainda teve uma entrevista de aproximadamente 

duas horas com o vice-presidente do Conselho de Ministros, Anastas Mikoyan. Depois 

de fazer um resumo do estágio de desenvolvimento da economia brasileira, Barbosa 

destacou as possibilidades “promissoras” do intercâmbio comercial bilateral, e que seria 

possível – olhando o nível de consumo doméstico do café na URSS – fazer prognósticos 

positivos sobre “grande progresso” no setor533. Para o brasileiro, o início dos 

entendimentos comerciais entre os dois países passava por trocas de “produtos de fácil 

comercialização e de alto volume e valor”, mas que vencida essa fase, os dois países 

poderiam “explorar mais a fundo as possibilidades de comércio”. Ou seja, passar para 

uma fase na qual equipamentos e máquinas soviéticas poderiam satisfazer “as 

necessidades de setores essenciais ao desenvolvimento econômico do Brasil534”. Mikoyan 

lamentou que países como o Brasil e a URSS tivessem “se ignorado por tanto tempo”. 

Disse que a posição de “afastamento” do Brasil não deixou de “impressioná-lo”, 

parecendo-lhe “o povo brasileiro muito orgulhoso”, por não desejar ter relações com a 

URSS. Além disso, asseverou que a União Soviética estava interessada em manter 

relações com o maior número possível de países, e que seu objetivo não eram apenas 

trocas comerciais, mas também técnicas, culturais e diplomáticas. Elogiou a coragem de 

Barbosa da Silva por ter ido a Moscou535.  

O brasileiro, por sua vez, disse que sua visita não era fruto de coragem pessoal, 

mas sim de uma “atitude racional das autoridades brasileiras”, que acreditavam “não ser 

possível a dois países da importância da União Soviética e do Brasil manterem-se, 

indefinidamente, isolados”. Mikoyan ponderou que talvez não houvesse no Brasil muitas 

pessoas dispostas de coragem e convicção para fomentar as relações entre os dois países. 

                                                           
531 Ibid., p. 5-6.  
532 Ibid., p. 6.  
533 Ibid., p. 9.  
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Barbosa retrucou afirmando que sua Missão era fruto de uma decisão do Ministério das 

Relações Exteriores brasileiro, e que esperava que as autoridades soviéticas tivessem a 

sensibilidade necessária para dissociar “os problemas políticos dos problemas puramente 

comerciais”, pela promoção do “estreitamento das relações entre os dois povos”, já que 

“bons negócios sempre” conduziriam a “bons amigos536”.   

Por fim, Mikoyan fez questão de assinalar três pontos: a URSS não pretendia 

substituir os parceiros comerciais tradicionais latino-americanos, e sim exercer um papel 

complementar no comércio exterior dessas nações, as relações comerciais deveriam ser 

feitas com base em “vantagens mútuas” e sem “interferências de outra natureza”. 

Salientou que o “comunismo não era artigo de exportação”, e não se desenvolvia em 

países nos quais as condições objetivas para o seu surgimento não estivessem dadas. 

Barbosa ouviu satisfeito e afirmou que o Brasil se interessava por um comércio “honesto 

e sadio” com a URSS, e não pretendia “importar comunismo537”.  

Apesar das recorrentes afirmações – públicas e privadas – de Barbosa da Silva 

de que sua missão era “puramente comercial538”, e de que ele não se ocuparia de aspectos 

políticos, deve-se notar alguma ambiguidade nessa posição539. Isso porque em 

conversações iniciais com Smeliakov, nas quais eram definidas a agenda de encontros de 

Barbosa da Silva em Moscou, o brasileiro sugeriu que talvez fosse “conveniente” 

encontrar Anastas Mikoyan e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrei Gromyko. 

Sobre esse último, o chefe da delegação brasileira teria afirmado que se trataria de uma 

visita “unicamente de cortesia, dadas as boas relações que havia mantido com os 

representantes brasileiros nas Nações Unidas540”.  

Ainda segundo Barbosa da Silva, o “atropelo das negociações” não permitiria a 

ocorrência de um encontro com Gromyko. O presidente do IBC, Renato Costa Lima, no 

entanto, conseguiria visita-lo a “título pessoal”. De acordo com o relatório do diplomata 

brasileiro, o ministro soviético demonstrou “interesse pelo Brasil” e pelas “atuais 

negociações”, embora, segundo ele, nada pudesse fazer pois estavam sob a alçada do 

Ministério do Comércio Exterior541.  

                                                           
536 Ibid., p. 13.  
537 Ibid., p. 14.  
538 Ibid., p. 12.  
539 Farias (2017, p. 398-99) menciona que Barbosa da Silva orientou um de seus subordinados a “coletar 
informações sobre a vida diplomática e consular em Moscou”. O autor afirma que não é possível precisar 
se a iniciativa partiu do próprio diplomata ou de ordens dadas por Lafer ou Kubitschek.  
540 AHMRE, 812 (42)(74) (1954-67), Barbosa da Silva ao chanceler, Confidencial. Paris, 16 de dezembro 
de 1959, Anexo III, “Visitas a autoridades soviéticas”, p. 1. 
541 Ibid., p. 1-2. 
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No registro russo do encontro, nota-se a mesma resposta de Gromyko no final 

da reunião quando perguntado sobre quais ‘as ações conjuntas necessárias’ para que as 

conversações fossem concluídas de ‘forma positiva’. Após mencionar um encontro 

anterior com o ministro dos Negócios Estrangeiros da URSS em Nova York, o presidente 

do IBC considerou que era ‘seu dever’ visitá-lo estando em Moscou. Nesse documento, 

Costa Lima parece ainda mais ansioso para a conclusão de um entendimento bilateral. 

Perguntado por Gromyko sobre quais eram as ‘principais tarefas’ dos representantes 

brasileiros em Moscou, o presidente do IBC afirmou que o ‘principal objetivo’ era 

assegurar um acordo para a venda de café em troca de produtos soviéticos. Sublinhou 

ainda que o Brasil estaria interessado, ao contrário do que foi conversado por Barbosa, 

em ‘firmar um acordo de longo prazo’ e mencionou a possibilidade da exportação de 

outras commodities brasileiras além de café542. Mesmo buscando, sem sucesso, a 

interferência do ministro, a promessa de compra do volume de 1 milhão de sacas de café 

pela URSS não se concretizaria (FARIAS, 2017, p. 396).  

O acordo entre as duas delegações comerciais, no entanto, seria o primeiro 

entendimento assinado entre Brasil e URSS desde o rompimento em 1947. Ele previa a 

troca de café por petróleo, com estimativas para os três anos seguintes. Elas chegavam a 

US$ 25 milhões em 1960, e já a US$ 50 milhões em 1962. Após a ratificação, estavam 

previstas negociações para o estabelecimento de delegações comerciais, em cada capital, 

para o fomento do intercâmbio bilateral (FARIAS, 2017, p. 396-97). Além disso, a 

criação de respectivas Comissões Executivas evitaria num primeiro momento, nas 

palavras de Barbosa da Silva, a “permanência dos russos no Brasil” (FARIAS, 2017, p. 

400). Elas seriam estabelecidas no Rio de Janeiro e em Moscou, cada uma com três 

membros, mantendo contato entre si e com seu respectivo governo e zelariam pela 

implementação dos entendimentos havidos e pelo fomento das trocas bilaterais543.  

Dessa forma, o primeiro contato oficial e em alto nível entre os dois governos 

havia sido feito. Em abril de 1960, por ocasião da inauguração de Brasília, o presidente 

Kubitschek enviou uma mensagem ao presidente do Presidium do PCUS, Kliment 

Voroshilov. Nela, anunciava a inauguração da nova capital no interior do país, numa área 

antes desabitada. Ressaltava ainda o “trabalho heroico” dos brasileiros em construí-la em 

menos de 4 anos, fato que demonstraria a determinação do povo em promover o 

                                                           
542 Gromyko aos membros do Presidium do CC do PCUS. Moscou, 2 de dezembro de 1959. GARF, f. 9518, 
op. 1, d. 322, p. 168.  
543 Missão Comercial à União Soviética (Resenha), (1960, p. 168).  
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desenvolvimento e a prosperidade para todos em território nacional. Kubitschek 

finalizava o telegrama transmitindo seus desejos pela “paz” a Voroshilov e ao povo 

soviético. Em sua resposta, o marechal soviético agradeceu o presidente brasileiro pelas 

informações sobre a nova capital, congratulou-o pelo feito, e mencionou que o episódio 

era um evento significativo para a vida do país. Enviou uma saudação calorosa do povo 

soviético ao “diligente povo brasileiro”. A troca de mensagens foi mostrada na edição do 

Pravda de 23 de abril de 1960544.  

Deve-se notar que, ao mesmo tempo, políticos brasileiros continuavam a visitar 

a URSS. No final de abril, os deputados federais Nestor Jost (PSD-RS), José Joffily (PSD-

PB) e Adail Barreto (UDN-CE) chegavam a Moscou. As impressões se repetiam: ao 

visitarem o VDNKh, os brasileiros ficaram interessados pelo desenvolvimento 

econômico das repúblicas soviéticas da Ásia Central. O udenista Barreto, 

particularmente, fez diversas perguntas sobre sistemas de irrigação utilizados na região. 

Além disso, gostaram muito do metrô de Moscou e deram declarações a favor do 

reestabelecimento das relações diplomáticas entre Brasil e URSS e pela expansão do 

comércio bilateral545.  

De 26 de abril a 27 de maio de 1960, as comissões executivas dos dois países 

(Comissões Executivas Brasil-União Soviética, CEBRUS546), chefiadas pelos seus 

presidentes Paulo Leão de Moura e Sergei Chenchikovsky, reuniram-se no Rio de Janeiro, 

pela primeira vez, visando implementar os Termos de Entendimento sobre Questões do 

Comércio e Pagamentos assinado em Moscou em dezembro do ano anterior547.  

                                                           
544 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 632.61/4-2760, box 1328, Despatch 645, Moscou-State, 
“KUBITSCHEK and VOROSHILOV Exchange Messages” (a grafia dos nomes em letras maiúsculas segue 
o documento original), Moscou, 27 de abril de 1960.  
545 GARF, f. 9497, op. 2, d. 88, p. 4-6. Além dessa missão parlamentar brasileira, o governador eleito de 
Goiás, Mauro Borges (PSD-GO), visitaria a URSS em dezembro de 1960 acompanhado da esposa. Veja 
GARF, f. 9497, op. 2, d. 98, p. 8-13.  
546 Segundo os “Termos de Entendimento”, os respectivos chefes das comissões executivas deveriam 
“acompanhar o desenvolvimento das trocas mercantis, a gama de produtos exportados e importados, a 
situação dos pagamentos recíprocos, bem como encontrar solução para as dificuldades e óbices porventura 
surgidos e os meios de aumentar o volume do intercâmbio”. Além disso, caberia também aos mesmos “fixar 
os volumes de exportação e importação de certas mercadorias para o período anual imediatamente 
subsequente”. Veja MOURA (1961, p. 23).  
547 AHMRE, 812.1 (42)(74) (1959-62), Serviço de Informações do Ministério das Relações Exteriores, 
Confidencial, “Relações Comerciais entre o Brasil e a União Soviética”, Rio de Janeiro, 30 de maio de 
1960, p. 1. Os três integrantes da Comissão Executiva do lado soviético eram: o presidente Sergei 
Chenchikovsky (chefe do Departamento de Comércio com o Mundo Ocidental), Vasili Merkulov (vice-
presidente da Sojuzneftexport; estatal soviética de petróleo e gás), e Sergei Malinin (vice-presidente da 
Organização Estatal para a Exportação de Máquinas). Veja NARA, RG 59, CDF (1960-63), 632.6141/1-
2760, box 1328, Despatch 760, Rio-State, “Brazilian-USSR Trade Agreement”, Rio de Janeiro, 27 de 
janeiro de 1960.  
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Nessa oportunidade alguns entendimentos foram assinados. Dois contratos para 

a venda de café brasileiro totalizando quase 12 mil toneladas métricas somando 

aproximadamente US$ 8,24 milhões; um contrato para a compra de 150 mil toneladas de 

trigo soviético por aproximadamente US$ 10,3 milhões; e um ajuste sobre pagamentos e 

processos bancários entre o Banco do Brasil e o Banco Estatal da URSS que entraria em 

vigor em 18 de maio de 1960548.  

Estava em estudos também um contrato para a compra, por parte do Brasil, de 

100 mil toneladas de óleo diesel no valor de US$ 2,3 milhões; sendo que 17 mil toneladas 

já tinham sido embarcadas. Esse entendimento seria concretizado nos meses 

subsequentes. Conversações sobre o envio de petróleo soviético também estavam sendo 

feitas e esperava-se a assinatura de um contrato a esse respeito num “futuro próximo”. 

Além disso, empresas brasileiras e organizações soviéticas estavam em contato visando 

concluir outros entendimentos que envolvessem café e cacau brasileiros e máquinas-

ferramenta e equipamentos para a indústria petrolífera produzidos na URSS549.  

Outros assuntos também foram discutidos. A Comissão Executiva Brasileira 

mencionou a dificuldade em utilizar a frota mercante do país no transporte de produtos 

entre os dois países. O lado soviético se comprometeu a levar essa questão às autoridades 

competentes em Moscou, que estariam abertas a receber propostas da Comissão brasileira 

sobre o encaminhamento dessa questão550.  

As autoridades dos dois países ficaram de estudar qual a taxa de câmbio a ser 

utilizada na importação de bens soviéticos; o Brasil fazia uso de um sistema de leilões de 

moeda estrangeira. A ocorrência de uma Exposição Comercial Soviética no Brasil 

também seria analisada mais adiante pelas Comissões Executivas. A parte soviética 

enviaria “dados preliminares necessários” para o lado brasileiro tomar a “decisão final” a 

respeito desse assunto. Concordou-se também que a Comissão Soviética enviaria dois 

especialistas em comércio ao Brasil para cooperar com a Comissão Executiva Brasileira. 

Eles receberiam vistos válidos por 6 meses, mas que poderiam ser renovados. Não 

gozariam de nenhum privilégio ou imunidade diplomática nem poderiam exercer 

                                                           
548 AHMRE, 812.1 (42)(74) (1959-62), Serviço de Informações do Ministério das Relações Exteriores, 
Confidencial, “Relações Comerciais entre o Brasil e a União Soviética”, Rio de Janeiro, 30 de maio de 
1960, p. 1. O trigo soviético seria entregue em três carregamentos de 30 mil, 70 mil e 50 mil toneladas em, 
respectivamente, julho, agosto e setembro de 1960. Veja AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), “Final 
Act” (em inglês), Sem data ou local exatos, maio ou junho de 1960, p. 1.  
549 AHMRE, 812.1 (42)(74) (1959-62), Serviço de Informações do Ministério das Relações Exteriores, 
Confidencial, “Relações Comerciais entre o Brasil e a União Soviética”, Rio de Janeiro, 30 de maio de 
1960, p. 1-2. 
550 Ibid., p. 2.  
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qualquer função consular551. Em 1961, os escritórios comerciais seriam finalmente 

abertos (FARIAS, 2017, p. 402).    

Assim, a Missão Comercial de Barbosa da Silva realizada em 1959 foi 

importante por dois motivos: estabeleceu um entendimento formal capaz de disciplinar 

as trocas crescentes e teve desdobramentos que incentivaram a institucionalização das 

relações bilaterais. No ano seguinte, durante a visita de uma Missão Soviética ao Brasil, 

a Comissão Executiva Brasil-União Soviética (CEBRUS) foi posta em funcionamento e 

os bancos estatais dos dois países assinaram um acordo. Como vimos, os principais 

entraves ao desenvolvimento do comércio estavam sendo identificados e suas soluções 

encaminhadas. Além disso, havia a expectativa da realização de uma Exposição 

Comercial Soviética no Brasil.  

É interessante notar que todos esses desenvolvimentos ocorreram ainda durante 

o governo Kubitschek. O interesse demonstrado pela URSS em se aproximar do Brasil 

nos anos anteriores estava, finalmente, sendo correspondido. Como vimos no capítulo 

anterior, parlamentares brasileiros das mais variadas preferências ideológicas se 

encantaram com a modernização soviética quando a conheceram in loco. Após contatos 

feitos pelo grupo de parlamentares do Soviete Supremo durante sua visita ao Rio de 

Janeiro em 1958, Jânio Quadros visitaria a União Soviética no ano seguinte, já como 

candidato a presidente, com uma agenda bem definida. Por outro lado, eleito novamente 

vice-presidente em 1960, o trabalhista João Goulart faria o mesmo em dezembro de 1960. 

Como veremos no próximo item, a ida do vice-presidente estava relacionada à visita de 

Jânio em 1959 e a importantes questões de política doméstica. As relações entre o Brasil 

e URSS se tornavam, gradativamente, mais complexas e passariam a ser utilizadas por 

atores políticos brasileiros para finalidades domésticas.  

 

3.2 Quadros e Goulart em Moscou 

 
Entre o final de julho e início de agosto de 1959, aceitando o convite do grupo 

parlamentar da URSS, Jânio Quadros – então deputado federal – visitou a URSS 

acompanhado do diretor-proprietário do jornal Diário de Notícias, João Ribeiro Dantas. 

                                                           
551 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Confidencial, “Final Act” (em inglês), Sem data ou local 
exatos, maio ou junho de 1960, p. 2.  
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A visita fazia parte de um tour de três meses a diversos países da Europa e Ásia. Na União 

Soviética, eles permaneceriam uma semana e visitariam Moscou e Leningrado552.  

No perfil biográfico de Jânio elaborado pelo vice-diretor do Departamento de 

Américas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, G. Kornienko, era destacado que 

Quadros tinha uma visão “positiva” da URSS tendo, inclusive, por diversas vezes, 

demonstrado previamente seu apoio à restauração das relações comerciais e diplomáticas 

entre o Brasil e a União Soviética. Kornienko enumerou essas manifestações. Em 1956, 

Quadros havia afirmado que achava estranho o Brasil ter relações apenas com Polônia, 

Tchecoslováquia e Iugoslávia ignorando a URSS e o restante dos países do campo 

socialista. Em fevereiro de 1958, ele declarou que não tinha dúvidas sobre a pertinência 

do estabelecimento de relações com a União Soviética, afirmando que naquele momento 

não havia “razão para outra decisão”. Aproximadamente três meses antes de sua chegada 

em Moscou, o ex-governador de SP, em visita ao Japão, foi ainda mais enfático: “O 

argumento que não faz sentido e de que é até perigoso manter relações com a Rússia não 

se sustenta. Nossos produtos não podem prescindir dos mercados da China e Rússia553”. 

É interessante notar que o ‘conservador’ Quadros, do ponto de vista de política 

internacional, estava aparentemente mais bem-informado do que os seus adversários 

políticos para a eleição presidencial do ano seguinte. Os temas da descolonização e a 

ascensão da URSS não o colocavam em uma situação desconfortável – dois tópicos 

capazes de gerar atrito com dois dos mais importantes aliados históricos do Brasil: 

Portugal e Estados Unidos. Pelo contrário, na segunda metade dos anos 1950, ele já havia 

dado declarações de que apoiaria a autodeterminação de Angola, Moçambique e Guiné-

Bissau – todos ainda sob jugo português554. Ao mesmo tempo, Quadros defendia que o 

Brasil tivesse relações com todos os países do mundo, independentemente do sistema 

político-econômico – exatamente no mesmo tom que Khrushchev. Embora conservador 

e anticomunista, o jovem político brasileiro via a emergência do mundo socialista (URSS 

e RPC) como uma oportunidade de barganha entre os mundos capitalista e socialista, 

assim como Nasser – com quem também esteve555 – ou Nehru.  

                                                           
552 “Programma – Prebivania v SSSR vidnogo polititcheskogo deiatelia, tchelena parlamenta Brazillii J. 
Kuadrosa i direktora brazilskoi gazeti “Diario de Noticias” J. Dantasa”. GARF, f. 9497, op. 2, d. 61. Sem 
local e data, p. 4-5.  
553 “Janio da Silva Kuadros (Kratkaiá Spravka)”. Elaborado pelo vice-diretor do Departamento de Américas 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros da URSS, G. Kornienko. GARF, f. 9497, op. 2, d. 61, 28 de julho 
de 1959, p. 3.  
554 RUPPRECHT (2011, p. 508). 
555 Veja ARAUJO (1996, p. 257).  
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O primeiro compromisso dos brasileiros foi visitar o comitê do grupo 

parlamentar da URSS em companhia de A. P. Volkov e K. A. Gubin556.  Este registrou as 

impressões de Quadros em um detalhado informe após sua passagem por Moscou. De 

acordo com o soviético, Quadros afirmou que o propósito de sua viagem era o de 

estabelecer contatos com líderes do governo socialista e esclarecer a posição da União 

Soviética sobre o estabelecimento imediato de relações comerciais, as quais, como já 

vimos, estavam engatinhando em 1959. “O meu maior desejo”, disse Quadros, “é uma 

visita ao líder do Partido Comunista da União Soviética, Sr. Khrushchev, com quem eu 

poderia conversar sobre diversos assuntos de modo a obter pelo menos o apoio moral 

necessário para mim na próxima campanha eleitoral557”.  

Quadros já pensava na campanha presidencial do ano seguinte, na qual buscaria 

firmar sua candidatura domesticamente, relacionando a oportunidade de ganhar 

dividendos políticos domésticos no encontro com Nikita Khrushchev – especialmente em 

relação ao apoio de alguns sindicatos ainda sob o controle do PCB.  

O encontro entre o parlamentar brasileiro e o primeiro-secretário ocorreu. O 

memorando de conversação entre Quadros e Khrushchev não integra, infelizmente, a 

pasta do GARF sobre sua visita. Um panorama elaborado pelo Departamento das 

Américas do MID sobre as eleições presidências brasileiras de 1960, no entanto, 

rememora brevemente essa reunião realizada em 3 de agosto de 1959. Segundo esse 

documento, Quadros havia afirmado a Khrushchev que, em caso de vitória nas eleições 

presidenciais no ano seguinte, restauraria as relações diplomáticas com a URSS. Em 

troca, estaria pronto para assinar um crédito de US$ 100 milhões em máquinas e 

equipamentos soviéticos, assim como a URSS havia feito em 1953 com a Argentina (um 

entendimento de US$ 30 milhões)558. Não se sabe, entretanto, qual foi a resposta do 

primeiro-secretário.  

De volta à conversa com Gubin, Quadros prosseguia: “O governo atual [...] 

simplesmente não está apto a restaurar as relações diplomáticas com a Rússia, é 

importante que o comércio comece agora, para que um novo governo, o qual aumentará 

algumas vezes o volume do comércio, restaure facilmente as relações diplomáticas”. 

                                                           
556 Programma – Prebivania v SSSR vidnogo polititcheskogo deiatelia, tchelena parlamenta Brazillii J. 
Kuadrosa i direktora brazilskoi gazeti “Diario de Noticias” J. Dantasa”. GARF, f. 9497, op. 2, d. 61. Sem 
local e data, p. 4-5.  
557 “Informatsia – O prebivanii v Moskve vidnogo polititcheskogo deiatelia, tchelena parlamenta Brazillii 
Janio da Silva Kuadrosa. Za period s 29 po 31 iulia 1959 g.”. Elaborado por K. Gubin. GARF, f. 9497, op. 
2, d. 61. Sem local e data, p. 6.  
558 GARF f. 9518, op. 1, d. 322, p. 200. Veja VACS (1984, p. 15) e GILBERT (2010, p. 229). 
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Acrescentou ainda, com audácia, que mesmo com o apoio do PCB ao candidato “pró-

americano”, marechal Lott, ele ganharia e eleição559.  

No dia seguinte, Quadros reuniu-se com o vice-ministro do Comércio Exterior, 

M. F. Semichastny, com quem teve uma conversa sobre as possibilidades de expansão do 

comércio bilateral por meio de uma listagem de bens soviéticos que o Brasil teria interesse 

em adquirir. Logo após deixar o ministério, no carro, Quadros, expressando satisfação 

com a troca de opiniões com Semichastny, declarou que o “propósito” de sua viagem à 

URSS havia sido “basicamente cumprido”, e que ele sentia “firmemente que a União 

Soviética estava pronta para o comércio com o Brasil560”.  

Em seguida, Quadros visitou o presidente da Academia de Ciências Pedagógicas 

da República Socialista Soviética da Rússia, I. A. Kairov, com quem teve conversações 

detalhadas sobre educação primária, secundária, universitária e técnica na URSS. O 

brasileiro expressou “admiração pela reorganização que estava sendo feita no sistema de 

educação pública da URSS” e disse que muitas informações recebidas seriam “muito 

úteis”, já que ele pretendia implementar “uma mudança radical no sistema de educação 

pública” do Brasil561.  

Em um compromisso subsequente, Quadros e Dantas visitaram a “exibição de 

feitos da economia nacional”: o parque VDNKh. Lá, familiarizaram-se com máquinas 

agrícolas e equipamentos para a indústria do petróleo. Quadros afirmou que “não tinha 

mais dúvidas que a União Soviética estava apta a fornecer tratores e outras máquinas 

agrícolas ao Brasil”. Além disso, notou o sucesso no treinamento de quadros qualificados 

de trabalhadores para a “aceleração da indústria a um ritmo enorme”. No dia seguinte, os 

brasileiros visitaram uma usina nuclear próxima a Moscou, em Obninsk. Segundo Gubin, 

Quadros estava interessado sobre detalhes a respeito do projeto e operação do reator 

                                                           
559 “Informatsia – O prebivanii v Moskve vidnogo polititcheskogo deiatelia, tchelena parlamenta Brazillii 
Janio da Silva Kuadrosa. Za period s 29 po 31 iulia 1959 g.”. Elaborado por K. Gubin. GARF, f. 9497, op. 
2, d. 61. Sem local e data, p. 7.  
560 “Informatsia – O prebivanii v Moskve vidnogo polititcheskogo deiatelia, tchelena parlamenta Brazillii 
Janio da Silva Kuadrosa. Za period s 29 po 31 iulia 1959 g.”. Elaborado por K. Gubin. GARF, f. 9497, op. 
2, d. 61. Sem local e data, p. 7. Infelizmente, o memorando de conversação entre Quadros e Semichastny 
não foi encontrado.  
561 “Informatsia – O prebivanii v Moskve vidnogo polititcheskogo deiatelia, tchelena parlamenta Brazillii 
Janio da Silva Kuadrosa. Za period s 29 po 31 iulia 1959 g.”. Elaborado por K. Gubin. GARF, f. 9497, op. 
2, d. 61. Sem local e data, p. 8. 
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nuclear e de toda a planta562. Solicitaram ainda fotos das instalações e materiais 

relacionados aos planos setenais em inglês ou francês.  

Ao retornar ao Brasil, indagado sobre o sentido da viagem numa entrevista a 

redes nacionais de rádio e televisão, Quadros declarou: 

“A URSS de hoje é como a China: seus progressos estão escritos em 
todos os jornais. Vêm de lá notícias sobre conquistas técnicas e 
científicas. Aí estão os jornais. Fui lá, procurando aprender. Não há 
dúvidas de que uma grande nação surge na Europa e na Ásia e não há 
dúvidas de que a primeira condição que um verdadeiro democrata deve 
ter é a de saber as condições reinantes naquela outra metade do 
mundo563”.  
 

Assim como os parlamentares conservadores brasileiros nos anos anteriores, 

Quadros reconhecia méritos importantes na modernização soviética. As sinergias 

possíveis no campo energético, as possibilidades de fornecimento de máquinas agrícolas 

ao Brasil, além do sistema educacional e técnico da URSS interessavam genuinamente o 

político brasileiro. Defendendo, desde 1956, uma aproximação à União Soviética, tinha 

uma posição clara e coerente a respeito do lugar da superpotência socialista na política 

externa brasileira. Utilizando-se do canal de comunicação interparlamentar e dos contatos 

pessoais construídos a partir da visita da Missão Parlamentar Soviética ao Brasil em 1958, 

Quadros, em sua visita à União Soviética, conseguiu se reunir com o vice-ministro do 

Comércio Exterior da URSS e foi o primeiro político brasileiro a se avistar com o 

primeiro-secretário Nikita Khrushchev em agosto de 1959.  

O reatamento de relações diplomáticas com a URSS seria apresentado, já na 

campanha presidencial de Quadros no ano seguinte, como parte integrante de uma 

mudança de paradigma da política externa brasileira, a qual incluía também uma posição 

favorável ao processo de descolonização africano e à autodeterminação de Cuba 

(ARAUJO, 1996, p. 259). Em março de 1960, Quadros visitaria Cuba acompanhado de 

jornalistas e seis deputados, entre eles seu futuro chanceler Afonso Arinos (UDN-MG). 

A Revolução Cubana tinha então “grande ressonância popular” e o próprio Fidel Castro 

havia estado de passagem no Brasil em maio de 1959 (VIZENTINI, 2004, p. 116).  

                                                           
562 “Informatsia – O prebivanii v Moskve vidnogo polititcheskogo deiatelia, tchelena parlamenta Brazillii 
Janio da Silva Kuadrosa. Za period s 29 po 31 iulia 1959 g.”. Elaborado por K. Gubin. GARF, f. 9497, op. 
2, d. 61. Sem local e data, p. 9. 
563 SANTOS, Vidal dos; MONTEIRO, Luiz. Diário de uma Campanha. São Paulo: Livraria Exposição do 
Livro, 1961, p. 27-28 apud MANZUR (2009, p. 171).  
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Um ponto importante, conforme Araújo (1996) sublinha, é que o convite para 

visitar Cuba havia sido dirigido inicialmente ao marechal Lott, candidato da aliança PSD-

PTB com apoio do PCB, mas ele o recusou (ARAUJO, 1996, p. 258)564. O marechal era 

contra o reestabelecimento de relações diplomáticas com a URSS e a legalização do PCB 

(FERREIRA, 2011, p. 206)565.  

Além disso, era o candidato da situação de um governo que – apesar dos altos 

índices de crescimento econômico – deixava a “herança da inflação, da grave crise 

econômica e de denúncias de corrupção e favoritismo político”. Ao não entusiasmar o 

eleitorado de esquerda e com a previsão de que não conseguiria derrotar Quadros, uma 

“chapa extra e informal” à presidência da República se consolidaria: a “Jan-Jan” (Jânio e 

Jango). Segundo Ferreira (2011), Quadros, ciente da força eleitoral do PTB nos centros 

urbanos, incentivaria a iniciativa. De seu lado, Goulart, sabendo da fraqueza eleitoral de 

seu partido no Estado de São Paulo, não se opôs à proposta (FERREIRA, 2011, p. 210-

11).  

Quadros, apesar de estar em um partido pequeno, conseguiu angariar o apoio dos 

conservadores da UDN e se eleger presidente com uma votação histórica. Ele teria 48% 

do total de votos. Lott terminaria com 28% e Adhemar de Barros com 23% (FERREIRA, 

2011, p. 213). Após a eleição, ainda em outubro de 1960, Kubitschek reiterou que o Brasil 

não reataria com a União Soviética durante a sua administração566.  

Goulart, eleito novamente vice-presidente, embarcaria no final de novembro 

para visitas oficiais a diversos países: Estados Unidos, França, Austrália, Nova Zelândia 

e URSS (FERREIRA, 2011, p. 213). O vice-presidente iria a Moscou tentando, da mesma 

forma que Jânio, – mas sem obter êxito – uma entrevista com Nikita Khrushchev. Goulart 

se tornaria, naquele momento, a mais alta autoridade brasileira a visitar a União 

Soviética567. 

                                                           
564 Para a defesa de Arinos à viagem de Quadros a Cuba veja O Estado de S. Paulo, 20 de março de 1960, 
p. 4.   
565 Apesar de elogios públicos de Prestes a Lott relacionados ao papel legalista do marechal como garantidor 
da posse de Kubitschek, um relatório soviético elaborado no segundo semestre de 1958 mencionava 
também algumas declarações hostis de Lott à URSS e ao PCB como parte de seu perfil biográfico. 
Lembrava que ele havia se pronunciado a favor da proibição de ‘todas as publicações comunistas no Brasil’ 
e que era contra o reestabelecimento de relações diplomáticas com a URSS. Além disso, afirmava que ao 
buscar apoio para sua candidatura presidencial recentemente, o marechal havia deixado de lado declarações 
públicas de teor anticomunista. Veja GARF f. 9497, op. 1, d. 148, p. 45-46, sem data (provavelmente entre 
julho e dezembro de 1958). 
566 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 632.61/10-2860, box 1328, Telegrama 586, Rio-State, Confidencial, 
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1960. 
567  A literatura sobre a estada de Goulart em Moscou é muito escassa e enfatiza, invariavelmente, apenas 
o pitoresco encontro do vice-presidente brasileiro com Ernesto Che Guevara. Veja FERREIRA (2011, p. 
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Pela própria importância do cargo, Goulart foi recebido como um visitante de 

alto perfil. O vice-presidente do Conselho de Ministros da URSS, Alexei Kosygin, e 

outros membros de alto escalão do Soviete Supremo o receberam já no aeroporto. Além 

da agenda trivial cumprida por representantes estrangeiros, também estavam previstos 

dois banquetes: um oferecido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrei Gromyko, 

e outro pelo vice-primeiro secretário do Presidium do Soviete Supremo da URSS, N. N. 

Organov. Um encontro com o presidente do Presidium do Soviete Supremo, Leonid 

Brezhnev, também estava agendado. A estada compreendia a maior parte do tempo em 

Moscou e apenas um dia em Leningrado568. Goulart chegava acompanhado de seu médico 

particular e “amigo de infância”, Francisco Laranja, e do jornalista Raul Ryff569.  

No perfil biográfico de Goulart elaborado pelo Departamento de Américas do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros era destacado que ele havia declarado 

‘repetidamente’ seu apoio à ‘normalização tanto de relações diplomáticas quanto 

comerciais com a URSS’. Lembrava ainda que durante a estada da delegação do Soviete 

Supremo da URSS no Brasil em 1958, por ocasião da Conferência da União 

Interparlamentar no Rio de Janeiro, os membros da delegação A. F. Gorkin e K. A. Gubin 

tiveram um encontro com Oswaldo Aranha, no qual estavam presentes também Goulart 

e Prestes. Durante a conversação, Goulart afirmou que o Brasil estava ‘lentamente’, 

porém de forma progressiva se direcionado à restauração de relações com a União 

Soviética; sublinhando que as mesmas seriam estabelecidas em bases sólidas. De 1958 

até 1960, no entanto, o Departamento afirmava que não havia ocorrido grandes avanços. 

O convite, feito ainda em 1958, para que ele e Aranha visitassem a URSS por 3 semanas 

como ‘convidados pessoais’ de Gorkin, Gubin e do então chefe da delegação soviética ao 

Brasil, A. P. Volkov, foi recusado pelo vice-presidente. Sobre as repetidas declarações 

amistosas de Goulart sobre a aproximação bilateral, o documento afirmava que ele havia 

                                                           

213), VILLA (2004, p. 34) e RYFF (1979, p. 41-43). Antes de chegar em Moscou, Goulart visitou Praga. 
De acordo Opatrný et al. (2015), houve uma ‘reunião adicional’ de Goulart com o premiê Siroký – sem a 
presença de representantes da Embaixada do Brasil em Praga e do Itamaraty. Nessa oportunidade, o vice-
presidente afirmou que não queria discutir alguns temas junto com membros do Itamaraty, pois considerava 
a instituição ‘reacionária’. Em conversação privada com Siroký, Goulart destacou que precisava do apoio 
dos países socialistas e que a Tchecoslováquia poderia atuar como uma ponte entre o Brasil e a URSS. 
OPATRNÝ (2015, p. 80-81). Para o encontro de Goulart com o presidente Antonín Novotný veja 
HERSHBERG; RADCHENKO (2016, p. 53-54).  
568 “Programma, prebivania v SSSR vitze-prezidenta Brazilii Joao Gularta.  GARF, f. 7523, op. 108, d. 228, 
sem data, p. 5-6. 
569 N. Organov ao CC do PCUS, Sem título, Secreto. GARF, f. 7523, op. 108, d. 228, 2 de janeiro de 1961, 
p. 31. Citação de RYFF (1979:37).  
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feito também ‘declarações similares’ em 1960570. Ao tocar nos dados biográficos de 

Goulart, Organov lembrou que no programa do PTB adotado em maio de 1959, no tópico 

a respeito de política externa, o partido apoiava o estabelecimento de relações 

diplomáticas com todos os países do mundo, a renúncia à guerra e à corrida armamentista 

e era favorável à legalização do PCB571.  

O primeiro compromisso oficial de Goulart foi visitar Organov no Kremlin. Lá, 

conversaram sobre a programação da comitiva brasileira. Goulart solicitou uma 

oportunidade para encontrar Nikita Khrushchev a fim de ‘...apertar sua mão e transmitir 

uma saudação do presidente Kubitschek572’. Segundo o relatório de Organov, Goulart 

expressaria ‘persistentemente’, ao longo da viagem, seu desejo de se encontrar com o 

presidente do Conselho de Ministros. Seu objetivo, de acordo com o mesmo documento, 

era expor pessoalmente a Khrushchev, ou alguém sob suas instruções diretas, ‘algumas 

considerações do lado brasileiro, as quais poderiam acelerar a normalização das relações 

entre a União Soviética e o Brasil573’. 

Em seguida, seguindo o procedimento padrão para visitantes estrangeiros, os 

brasileiros estiveram no museu-apartamento de Lenin, nos mausoléus de Lenin e Stalin, 

visitaram alguns pontos do Kremlin e o VDNKh. À noite, foram ao Teatro Bolshoi para 

uma apresentação de balé574.  

Após o espetáculo, Goulart se encontrou com secretário-geral do PCB, Luís 

Carlos Prestes. O líder comunista brasileiro estava em Moscou para participar da 

Conferência dos Representantes dos Partidos Comunistas e Operários; no dia seguinte, 

Prestes enviou o texto da declaração final do evento ao vice-presidente. Segundo o 

informe soviético, Goulart e Prestes conversaram ‘longamente sobre a situação no Brasil’ 

e a respeito de interações futuras do vice-presidente com líderes soviéticos575. 

                                                           
570 “Charakteristika na vitze-prezidenta Brazilli Joao Gularta”, Copia, Secreto, nº 12. O perfil biográfico 
tinha 9 destinatários. Entre eles o ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrei Gromyko, e um de seus vices, 
Vassily Kuznetsov. GARF, f. 7523, op. 108, d. 228, 2 de dezembro de 1960, p. 2. 
571 N. Organov ao CC do PCUS, Sem título, Secreto. GARF, f. 7523, op. 108, d. 228, 2 de janeiro de 1961, 
p. 31. 
572 “Spravka – O prebivanii v Sovetskom Soyuze vitze-prezidenta Brazilii Joao B. Gularta i 
soprovojdavshich evo litz 5-14 dekabriá 1960 Goda”. Elaborado pelo consultor da Chancelaria, B. 
Tokmakov. GARF, f. 7523, op. 108, d. 228, 19 de dezembro de 1960, p. 21.  
573 N. Organov ao CC do PCUS, Sem título, Secreto. GARF, f. 7523, op. 108, d. 228, 2 de janeiro de 1961, 
p. 32. 
574  “Spravka – O prebivanii v Sovetskom Soyuze vitze-prezidenta Brazilii Joao B. Gularta i 
soprovojdavshich evo litz 5-14 dekabriá 1960 Goda”. Elaborado pelo consultor da Chancelaria, B. 
Tokmakov. GARF, f. 7523, op. 108, d. 228, 19 de dezembro de 1960, p. 21. 
575 Ibid.. Apesar de não analisar diretamente a conversa entre Goulart e Prestes, Reis (2014) afirma que a 
principal questão discutida no encontro de partidos comunistas em Moscou era como “contornar as 
divergências sino-soviéticas”. Segundo o mesmo autor, Prestes, embora apoiasse o PCUS, preferia manter 
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No dia seguinte, conversando com Organov no trem a caminho de Leningrado, 

Goulart mencionou a ‘evolução de uma campanha de críticas contra ele’ no Brasil devido 

à sua viagem à União Soviética e China576. Segundo ele, críticos afirmavam que o vice-

presidente tinha ido a Moscou para ‘receber instruções para a realização de uma revolução 

social’. Goulart ainda adicionou que o embaixador de Formosa no Brasil havia emitido 

um protesto oficial contra a ‘intenção dele’ de visitar a RPC. Essas informações, de 

acordo com o brasileiro, foram transmitidas a ele por telefone de Paris pelo embaixador 

do Brasil na França. Ao longo da mesma conversação, Goulart afirmou repetidamente 

sobre a ‘anormalidade da ausência de relações diplomáticas’ e de outros tipos entre Brasil 

e União Soviética e manifestou novamente seu desejo de encontrar Nikita Khrushchev577.  

Após cumprir visitar pontos turísticos da cidade, uma metalúrgica e participar 

de um jantar oferecido pelo Comitê Executivo do Soviete de Leningrado, a comitiva 

brasileira retorna a Moscou na noite seguinte578. Durante a viagem, Goulart indaga 

novamente Organov sobre a possibilidade de uma conversa com Khrushchev. 

Argumentava que nisso residia ‘o principal propósito da visita à União Soviética’, já que 

ele tinha ‘uma tarefa especial dada a ele pelo Senado’ – contradizendo-se com o que havia 

dito anteriormente, já que havia afirmado que a viagem estava sendo realizada ‘sem o 

consentimento do Senado’ – e ‘pessoalmente pelo presidente do Brasil’, a qual trataria 

‘apenas’ com Khrushchev ou com alguém com ‘plenos poderes designados por ele’. A 

essência da questão a ser discutida, segundo o vice-presidente, era a ‘normalização das 

relações entre Brasil e URSS’. Goulart afirmou que ele havia sido ‘autorizado pelo 

presidente Kubitschek a oferecer uma fórmula’ a Nikita Khrushchev, a qual iria 

‘possibilitar a normalização das relações brasileiro-soviéticas’, e que a essência dessa 

‘fórmula’ não poderia ser transferida a ninguém mais579.  

                                                           

uma “posição mais discreta” e buscar o “apaziguamento”. Para Reis (2014) era visível que a “direção do 
PCUS estava seduzida pelos revolucionários cubanos” e que Prestes sentiu “algum desconforto” ao ser 
tratado com “certa negligência”, pois estava ofuscado pelas “demais estrelas do comunismo latino-
americano”. REIS (2014, p. 290-92). Não foram encontrados registros dessa conversa em Moscou entre 
Goulart e o secretário-geral do PCB nas cadernetas de Prestes no APESP.  
576“Spravka – O prebivanii v Sovetskom Soyuze vitze-prezidenta Brazilii Joao B. Gularta i 
soprovojdavshich evo litz 5-14 dekabriá 1960 Goda”. Elaborado pelo consultor da Chancelaria, B. 
Tokmakov. GARF, f. 7523, op. 108, d. 228, 19 de dezembro de 1960, p. 22. Nessa conversa, o vice-
presidente afirmou que a viagem era fruto de “sua própria vontade” e que havia sido encaminhada “sem o 
consentimento do Senado”. Algo logo desmentido pelo soviético quando transcreveu o documento: “ (na 
verdade, isso não corresponde com a realidade) ”.  
577 Ibid., p. 22.  
578 Ibid..  
579 Ibid., p. 23. 
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Insistindo no encontro com o primeiro-secretário do PCUS, o brasileiro ainda 

argumentou que no Brasil não entenderiam a razão de Khrushchev ter encontrado Luís 

Carlos Prestes – o qual, segundo ele, não tinha ‘quase nenhum peso político no Brasil’ –

, e de, ao mesmo tempo, não o ter recebido. O vice-presidente, também presidente do PTB 

e do Senado, colocava-se como o legítimo ‘representante do estrato progressista da 

população’, e argumentava que a para a URSS seria ‘mais vantajoso’ que a normalização 

das relações soviético-brasileiras fosse ‘colocada (transmitida ao Senado) por 

Kubitschek’, cujos poderes expirariam em 31 de janeiro de 1961, colocando ‘Quadros 

diante de um fato consumado’. Seguindo esse roteiro, o próprio Goulart, de acordo com 

suas palavras, assumiria a ‘promoção e implementação dessa questão’, como presidente 

da casa580.  

Se a reunião com Khrushchev não fosse mesmo possível, ainda de acordo com 

o petebista, a normalização das relações soviético-brasileiras seria ‘adiada’ até que um 

novo governo fosse ‘formado’. E embora ‘Quadros tenha prometido na campanha 

normalizar relações com outros países, incluindo a URSS (isso ele prometeu, - disse J. 

Goulart – a NS Khrushchev no momento da conversa pessoal deles), Quadros pode não 

cumprir com sua promessa’. Duvidando das intenções do novo presidente, Goulart ainda 

recomendou: ‘Julgue por sua conta’; ‘[...] após um encontro com NS Khrushchev, 

Quadros visitou Formosa, e após uma conversação com F. Castro ele se encontrou com 

Nixon’. O vice-presidente ainda asseverou ‘repetidamente’ que sua posição sobre a 

normalização das relações entre Brasil e URSS era ‘totalmente avalizada e apoiada’ por 

Prestes, conforme conversa que ambos mantiveram alguns dias antes na capital 

soviética581.   

Goulart iria ainda mais longe. Segundo ele, a situação do Brasil era tal que se 

Quadros não cumprisse suas promessas eleitorais, então a ‘situação política no país e o 

sistema de governo’ poderiam ‘mudar’ antes mesmo do término do mandato, e muito 

mais cedo do que alguns imaginam. Em um quadro como esse, as ‘forças populares, o 

movimento nacionalista’ - ele prosseguiu - teriam que ‘tomar medidas vigorosas (como 

até um levante armado)’ para que o país conquistasse enfim sua ‘independência 

econômica’. Nessa luta, as ‘forças populares’ poderiam contar ‘agora’ com o ‘apoio de 

parte das Forças Armadas’. Após a ‘vitória das forças populares’, o regime no Brasil 

mudaria, mas ele não seria comunista; para isso, disse Goulart, não havia ‘pré-requisitos 

                                                           
580 Ibid., p. 23-24.  
581 Ibid., p. 24. 
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no Brasil atualmente’. O PCB, prosseguiu Goulart, não tinha ‘grande poder e influência 

no país por causa de seu sectarismo e erros de sua liderança’. O novo regime seria 

‘nacionalista e as autoridades desse regime’ estabeleceriam ‘um contato próximo com o 

governo soviético’ para um ‘entendimento sobre o posterior desenvolvimento do Brasil’. 

A conversa do vice-presidente com Organov continuou por cerca de mais duas horas582.  

Ao demonstrar suas dúvidas em relação às promessas de campanha de Quadros 

e esboçar a possibilidade de um grave acirramento na luta política doméstica, Goulart 

falava como presidente do PTB. Novos parlamentares eleitos pelo partido em 1958, com 

posições “mais à esquerda”, questionavam a liderança de Goulart e sua influência sobre 

decisões importantes do PTB (FERREIRA, 2011, p. 191). Eles seriam chamados de 

Grupo Compacto e alertariam o presidente do partido, ainda durante a campanha 

presidencial, que não reconheceriam sua liderança caso ele se beneficiasse dos Comitês 

“Jan-Jan”, de forma a prejudicar a candidatura de Lott. Alguns defendiam até que Goulart 

fosse retirado da presidência do PTB (FERREIRA, 2011, p. 212). Deve-se notar que esse 

grupo se opunha à manutenção de relações fisiológicas entre o partido e os sindicatos, 

defendiam uma reforma agrária em “curto prazo” e restrições severas ao capital 

estrangeiro de modo a fortalecer o desenvolvimento da indústria nacional (FERREIRA, 

2011, p. 191-192). Esses parlamentares aderiram à Frente Parlamentar Nacionalista, 

fundada em 1956, que integrava políticos também do PSD e da UDN. É importante 

observar que a exacerbação nacionalista no Brasil tinha ganho um novo e vigoroso 

empuxo em 1959. Em maio, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, havia 

expropriado a subsidiária da American & Foreign Power em seu Estado e no mês 

seguinte, como já visto, o presidente Kubitschek romperia negociações com o FMI 

(FERREIRA, 2011, p. 204-205).  

De volta a Moscou, o ministro do Negócios Estrangeiros, Andrei Gromyko, 

ofereceu um café da manhã em homenagem a João Goulart no qual estavam presentes 

Kosygin, Organov, o secretário do Presidium do Soviete Supremo do PCUS, M. P.     

Georgadze, entre outros. Durante o café, o vice-presidente foi informado que ele teria a 

oportunidade de encontrar Khrushchev. Em seguida, teve conversações com o ministro 

de Abastecimento da República Soviética Federativa Socialista da Rússia (RSFSR) e o 

diretor da Central Única dos Sindicatos da URSS, V.V. Grishin583.  

                                                           
582 Ibid., p. 24-25.  
583 Ibid., p. 25.  
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Ainda no mesmo dia, tarde da noite, Goulart conversou longamente com o chefe 

da delegação do governo cubano na Conferência dos Representantes dos Partidos 

Comunistas e Operários, Ernesto “Che” Guevara, no hotel onde a comitiva brasileira 

estava instalada. Segundo o relato do vice-presidente aos soviéticos, Guevara contou a 

ele sobre as visitas ‘bem-sucedidas’ de cubanos à China e à Coreia do Norte, bem como 

sobre a situação política e econômica nesses países, além de oportunidades de comércio 

com os mesmos584. Lembrando dessa conversa no dia seguinte com a comitiva brasileira, 

Goulart afirmou que a ‘vitória da Revolução Cubana’ era ‘muito importante tanto para a 

União Soviética como para os povos da América Latina’, para os quais Cuba era ‘um 

vivo, claro e contagioso exemplo’. Por isso, a União Soviética deveria ‘fornecer toda a 

assistência possível’ ao país caribenho. Ao mesmo tempo, prosseguiu Goulart, os Estados 

Unidos fariam de tudo para ‘suprimir a Revolução Cubana e não permitir a sua influência 

em outros países da América Latina’. No entanto, segundo ele, essa influência era ‘muito 

forte’. A situação ‘muito complicada e tensa na Bolívia’ era um bom exemplo585.  

A comitiva brasileira ainda visitou um kolhoz nos arredores de Moscou onde um 

almoço lhes foi oferecido586. O vice-presidente, acompanhado de Organov, visitou o 

metrô, novos bairros em construção no sudoeste da cidade e a Universidade pela Amizade 

dos Povos. Lá, encontrou-se com o pró-reitor da instituição e teve uma ‘breve conversa’ 

com estudantes brasileiros587.  

No dia seguinte, a comitiva brasileira esteve no Kremlin para um encontro com 

Alexei Kosygin. Este informou Goulart que Khrushchev estava adoecido e 

impossibilitado de receber visitas nos próximos dias. Garantiu, no entanto, que 

transmitiria ao primeiro-secretário do PCUS ‘tudo o que o vice-presidente’ considerasse 

‘necessário588’. Após expressar a Kosygin uma ‘sensação de grande satisfação pela 

viagem’, Goulart afirmou que a visita ajudaria ele e seu partido. Isso por que o PTB estava 

‘interessado’ no estabelecimento de relações diplomáticas com a URSS e que, apesar de 

todas as dificuldades, lutaria para resolver esse ‘problema no menor prazo possível’. Ao 

mencionar uma dessas dificuldades, destacou que ‘forças reacionárias’ no Brasil 

acreditavam que a União Soviética era ‘mais culpada pelo rompimento’ das relações 

                                                           
584 Ibid. 
585 Ibid., p. 26. De acordo com a transcrição do documento, Goulart evitou “maiores detalhes sobre a 
situação na Bolívia”.  
586 Ibid., p. 24-25. 
587 Ibid., p. 26.  
588 Ibid., p. 27.  
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diplomáticas entre os dois países em 1947. Adicionou que esse ‘argumento’ impedia, 

atualmente, a restauração desses laços e havia promovido um ‘obstáculo’ a sua viagem. 

O vice-presidente prosseguiu: ‘Essas forças [...] acreditam que a URSS, além da 

expressão do desejo de restaurar relações, deve dar indícios claros que a União Soviética 

não fez nada para a ruptura das relações’. Para Goulart, havia ciência das ‘iniciativas da 

URSS para a melhora das relações’ no Brasil, mas era ‘necessário’ que a URSS fizesse 

‘algo mais concreto589’. Afirmou ainda que não tinha dúvida sobre a sinceridade das 

intenções da URSS, mas que havia ‘círculos significativos de pessoas e grupos’ no Brasil 

para os quais ainda existia ceticismo. Por isso aconselhava que ‘quanto mais frequente’ 

fosse a ‘exposição das intenções da URSS ao povo brasileiro, em relação à cooperação 

com países latino-americanos’, mais ‘rapidamente’ seriam ‘liquidadas as anormalidades 

das relações’. No final da conversa, o vice-presidente apoiou a proposta de Kosygin de 

enviar um ‘grupo de empresários influentes do Brasil’ à URSS. O Izvestia publicou uma 

nota sobre a reunião com o título ‘Comércio significa amizade’ acrescentando que 

Goulart manifestou interesse em visitar a seção de fabricação de turbinas da Metalúrgica 

de Leningrado, de onde eram enviadas para Índia, Egito e outros países. Também estavam 

presentes Organov e o membro do Conselho do MID e futuro embaixador da URSS em 

Washington, Anatoly Dobrynin590. Após o encontro, Goulart esteve na fábrica de 

automóveis Likhachev, e o resto da comitiva na Universidade Estatal de Moscou591.    

Em seguida, Organov ofereceu um brunch em homenagem a João Goulart 

acompanhado do alto escalão do PCUS. Estavam presentes: Kosygin, Mikoyan, 

Gromyko, a ministra da Cultura, Ekaterina Furtseva, entre outros oficiais592.  

Por último, o vice-presidente brasileiro teve um encontro protocolar com o 

presidente do Presidium do Soviete Supremo da URSS, Leonid Brezhnev. Este sublinhou 

o ‘desejo do povo soviético em desenvolver boas relações com todos os povos, incluindo 

o brasileiro’. Prosseguiu afirmando que compreendia ‘as aspirações do povo brasileiro 

em desenvolver sua economia nacional’. Brezhnev salientou que, do lado soviético, não 

                                                           
589 Ibid., p. 27. Ao transcrever a conversação, Tokmakov destacou que Goulart ‘não explicou’ o que seria 
exatamente esse ‘algo mais concreto’, mas que ‘aparentemente’ era a ‘essência da fórmula’ que o vice-
presidente ‘pretendia transmitir’ a Nikita Khrushchev. 
590 Izvestia, 13 de dezembro de 1960. Disponível no GARF, f. 7523, op. 108, d. 228, 13 de dezembro de 
1960, p. 40. 
591  “Spravka – O prebivanii v Sovetskom Soyuze vitze-prezidenta Brazilii Joao B. Gularta i 
soprovojdavshich evo litz 5-14 dekabriá 1960 Goda”. Elaborado pelo consultor da Chancelaria, B. 
Tokmakov. GARF, f. 7523, op. 108, d. 228, 19 de dezembro de 1960, p. 27-28.  
592 Ibid., p. 28. 
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havia desentendimentos que pudessem impedir o estabelecimento de ‘boas relações’ entre 

a URSS e o Brasil593.  

Em relação a ida à República Popular da China, Organov, em seu relatório, 

afirma que nos últimos dias da estada de Goulart na URSS, o vice-presidente alterou seu 

plano original partindo para a França e dizendo que de lá iria à China Continental. No 

entanto, após chegar a Paris, o político trabalhista recusou ir à RPC dizendo que 

necessitava ‘retornar ao Brasil urgentemente’ no dia 19 de dezembro594.  

Organov resumia suas impressões sobre a visita do vice-presidente. Notava que 

Goulart não havia trazido ‘nenhuma proposta específica do lado brasileiro para a 

normalização das relações entre a URSS e o Brasil’. Para o vice-primeiro secretário do 

Presidium do Soviete Supremo, o brasileiro ‘aparentemente’ não possuía ‘plenos poderes’ 

para fazer isso. Assim, ele se restringiu apenas a uma ‘conversação geral’ sobre ‘alguns 

passos’ desejáveis que a URSS poderia tomar. Para Organov, a viagem tinha mais um 

‘caráter de sondagem’ e foi ditada parcialmente pela busca de ‘elevar seu prestígio 

pessoal, bem como o prestígio de seu partido’, além de ‘neutralizar’ a visita do agora 

presidente eleito Jânio Quadros à URSS realizada em 1959. Além disso, o soviético 

considerava que a viagem poderia ter um ‘impacto positivo’ no desenvolvimento das 

relações entre a URSS e os países latino-americanos. Ele sublinhava que essa havia sido 

a primeira visita de um vice-presidente de um país da região à União Soviética. Julgava 

conveniente que, futuramente, seria apropriado convidar o presidente eleito Quadros e 

Kubitschek para visitarem a União Soviética. Da mesma forma, pensava ser adequado 

tomar ‘passos concretos’ para organizar uma delegação de empresários brasileiros – 

conforme sugerido por Kosygin na conversa com Goulart – com a mesma finalidade. Por 

fim, considerava que a visita de representantes soviéticos ao Brasil no ano seguinte como 

um gesto de retribuição e visando ‘facilitar a normalização futura’ das relações entre a 

URSS e o Brasil595.  

Assim, apesar de não encaminhar o reatamento de forma decisiva, a viagem de 

Goulart – até por sua posição de vice-presidente reeleito – colocou as relações entre o 

                                                           
593 Ibid., p. 28-29. Para o memorando de conversação veja “Zapis Becedi – Predsedateliá Prezidiuma 
Verchobnovo Soveta SSSR L. I. BREZHNEVA c vitze-prezidentum Brazilli Joao GULARTOM 13 
dekabriá 1960 goda”. Conversação transcrita por A. Filatov. GARF, f. 7523, op. 108, d. 228, 13 de 
dezembro de 1960, p. 9. 
594 N. Organov ao CC do PCUS, Sem título, Secreto. GARF, f. 7523, op. 108, d. 228, 2 de janeiro de 1961, 
p. 35-36.  
595 N. Organov ao CC do PCUS, Sem título, Secreto. GARF, f. 7523, op. 108, d. 228, 2 de janeiro de 1961, 
p. 36-37.  
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Brasil e União Soviética em um patamar de maior destaque. O vice-presidente, no 

entanto, demonstrou explicitamente aos interlocutores soviéticos suas reservas em relação 

a Quadros e a falta de influência política do PCB. Seu objetivo era se colocar como o 

mais confiável interlocutor entre a URSS e o Brasil. Para isso, nos diversos eventos e 

visitas que fez durante sua estada na União Soviética, colocou-se mais como presidente 

do PTB do que como vice-presidente da República. Ao artífice do reatamento, segundo 

os cálculos de Goulart, caberia alguns dividendos políticos domésticos – sobretudo com 

os nacionalistas – os quais o vice-presidente estaria disposto a lutar para obtê-los. Isso 

poderia aumentar o seu cacife dentro do PTB e serviria, mesmo que de forma efêmera, 

como um ponto de concórdia entre as esquerdas que já tendiam à fragmentação.  

 

3.3 O caminho para o reatamento 

 

Em artigo publicado na revista Foreign Affairs, escrito provavelmente entre 

julho e agosto de 1961, Quadros afirmava que o Brasil, “por má interpretação ou distorção 

de seu melhor julgamento político”, havia passado “muitos anos sem contatos regulares 

com os Países do bloco comunista, mesmo ao ponto de manter apenas superficiais e 

insuficientes relações comerciais com tais países”. Asseverava que negociações para o 

reestabelecimento de relações com a URSS estavam sendo efetuadas e que uma missão 

oficial do Brasil estava a caminho da China para “estudar possibilidades de 

intercâmbio596”.  

Do ponto de vista econômico doméstico, o governo Quadros herdou uma 

situação delicada quanto ao balanço de pagamentos. No final de 1960, 70% da dívida 

externa deveria ser paga dentro de 3 anos. Os compromissos assumidos, portanto, eram 

crescentes e os prazos curtos597. A escassez de dólares era evidente, e uma ampla reforma 

no sistema cambial seria feita em março. Ao mesmo tempo, um ortodoxo pacote de 

estabilização econômica havia sido iniciado sob o comando do ministro da Fazenda, 

Clemente Mariani. Além da contenção dos gastos públicos e aperto monetário houve uma 

grande desvalorização da moeda. O sistema cambial foi simplificado e foram reduzidos 

os subsídios para petróleo e trigo598. A expectativa era gerar confiança nos credores 

                                                           
596 QUADROS NETO; GUALAZZI (1996, p. 114). Nessa publicação há o original do artigo em inglês e 
sua respectiva tradução, pp. 99-115. O artigo denominado Brazil’s New Foreign Policy seria publicado 
após a renúncia de Quadros, em outubro de 1961.  
597 MALAN (2007, p. 106).  
598 Ibid., p. 126. ABREU (2014), p. 348-49 
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internacionais para que o país pudesse renegociar sua dívida externa em termos 

favoráveis. Todas essas mudanças, no entanto, ainda eram muito recentes e seriam alvo 

de diversas críticas no âmbito doméstico. 

Com relação às perspectivas das relações soviético-brasileiras, o interesse 

demonstrado pelo presidente Quadros em se aproximar da URSS em diversas declarações 

antes de sua posse gerou confiança no Kremlin599. Nikita Khrushchev enviou uma 

mensagem de felicitações pela sua posse no início de fevereiro600. A resposta de 

agradecimento de Quadros, no entendimento do embaixador norte-americano no Rio, 

John Moors Cabot, se equiparava, ou mesmo superava, o interesse de Khrushchev em 

estabelecer relações mais próximas entre Brasil e União Soviética601.  

O interesse da superpotência socialista não só pelo Brasil, mas pela América 

Latina crescia na URSS. Uma prova disso, é a inauguração, em 1961, do Instituto da 

América Latina na Academia de Ciências de Moscou e da Universidade Patrice Lumumba 

destinada a treinar estudantes vindos da África, Oriente Médio, Ásia e América Latina602. 

Um tour guiado pelo campus desta era feito para receber as delegações estrangeiras na 

instituição. Muitas vezes, isso era feito em companhia de uma figura soviética conhecida 

internacionalmente; Yuri Gagarin estava entre elas603.   

No âmbito governamental, da mesma forma, também houve mudanças 

importantes. Os serviços de inteligência foram reorganizados, e tanto o KGB (Comitê 

para a Segurança do Estado) quanto o GRU (órgão de inteligência militar) passaram a 

receber relatórios periódicos relacionados com a coleta de informações no Terceiro 

Mundo. Mais importante, porém, foi a criação de dois novos departamentos, pelo Comitê 

Central do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), para lidar com as questões 

internacionais: o Departamento Internacional e o Departamento para Relações com 

Partidos Comunistas e de Trabalhadores de Países Socialistas. Ambos estavam sob o 

controle de um veterano da Internacional Comunista, Boris Ponomarev604.  

                                                           
599 SANTOS, Vidal dos; MONTEIRO, Luiz. Diário de uma Campanha. São Paulo: Livraria Exposição do 
Livro, 1961, p. 27-28 apud MANZUR (2009, p. 171). 
600 AHMRE, Telegramas Embaixadas (Recebidas e Expedidas). Washington, 1961, caixa 422. Washington-
MRE, Confidencial, “Felicitações de Kruschev pela posse do Presidente Quadros. Não recebimento de 
resposta”. Washington, 15 de fevereiro de 1961. 
601 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 632.61/2-1061, box 1328, Airgram G-302 Rio-State, Rio de Janeiro, 
10 de fevereiro de 1961.  
602 BLASIER (1989, p. 195).  
603 RUPPRECHT (2015, p. 59). 
604 WESTAD (2013, p. 68).  
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De Washington, o encarregado de negócios da Embaixada do Brasil, Carlos 

Bernardes, afirmava que diplomatas soviéticos procuravam funcionários da missão 

brasileira “com o objetivo de criar e manter contatos frequentes”, nos quais discutiam “de 

maneira informal e genérica problemas internacionais”. Dizia ainda que esses 

representantes manifestavam interesse em um incremento comercial entre os dois países 

e mostravam conhecimento da situação política brasileira. Sublinhava, pelo que se podia 

depreender desses encontros, que a Embaixada da URSS em Washington possuía 

“diversos funcionários especializados em América Latina e faz[ia] cobertura cuidadosa 

de todos os fatos políticos que se têm desenrolado, especialmente na América Central”. 

Por fim, Bernardes questionava a chancelaria se não seria “proveitoso”, sempre com 

“reserva e prudência”, estabelecer relações “de maior amplitude” com os diplomatas 

soviéticos, inclusive com a “aceitação ocasional” de “futuros convites” – de caráter 

cultural e social – desde que não se revestissem de “caráter político ostensivo e 

público605”.  

Ele mesmo já havia feito uma visita ao embaixador da URSS em Washington, 

Mikhail Menshikov, poucos dias antes. Este argumentou que o Brasil poderia obter 

diversas “vantagens” ao reatar com a superpotência socialista, já que poderia fazer uso de 

assistência técnica soviética. Nesse quesito, mencionou a Índia, onde geólogos soviéticos 

haviam encontrado petróleo poucos meses depois de técnicos norte-americanos terem 

abandonado suas buscas por considerarem-nas infrutíferas. Colocou-se, ainda, à 

disposição para ser o “intermediário” para “eventuais contatos” com o governo 

soviético606. Menshikov ainda reiteraria essas proposições ao representante brasileiro na 

OEA, Fernando Lobo, em uma reunião na Embaixada soviética607.  

Ainda no final de fevereiro, Bernardes se reuniu com dois funcionários do 

Departamento de Estado. De acordo com documento norte-americano, ao relatar sobre 

suas conversações com Menshikov, o encarregado de negócios menciona um ponto 

ausente nos registros do Itamaraty: a preocupação do Kremlin com a penetração da China 

Comunista na América Latina608. Segundo Bernardes, o embaixador soviético havia lhe 

                                                           
605 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Washington-MRE, Confidencial, “Relações Brasil-União 
Soviética”, Washington, 17 de fevereiro de 1961, p. 1-2.  
606 AHMRE, Telegramas Embaixadas (Recebidas e Expedidas). Washington, 1961, caixa 422. Washington-
MRE, Confidencial, “Relações Brasil-União Soviética. Declarações do Embaixador soviético em 
Washington”. Washington, 15 de fevereiro de 1961. 
607 AHMRE, 812 (42)(74) (1954-67), DelBRASOEA-MRE, Confidencial, “Entrevista com o Embaixador 
da URSS. Mihail Menshikov”, Washington, 21 de fevereiro de 1961.  
608 Sobre isso veja ROTHWELL (2013). O livro, no entanto, não lida com o caso do Brasil.  
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dito que as relações do Brasil com o ‘mundo não-ocidental’ estariam adequadamente 

contempladas com o reconhecimento da URSS. Para Menshikov, se o Brasil tinha 

interesse em expandir seu comércio internacional com a China, isso poderia ser feito sem 

o estabelecimento de ‘relações diplomáticas formais609’. O encarregado de negócios 

brasileiro ainda afirmou que havia um temor (sem especificar a origem) em relação ao 

interesse soviético em restabelecer relações com o Brasil, como se esse fosse um meio 

para fortalecer sua posição de barganha no Hemisfério Ocidental. Sendo mais explícito, 

dada a crescente proximidade e dependência de Cuba à URSS, Bernardes afirmava que a 

superpotência socialista poderia utilizar essa posição fortalecida para barganhar sobre 

assuntos hemisféricos com os Estados Unidos; especialmente em relação a Cuba610.  

Ao mesmo tempo, o presidente Quadros solicitava ao chanceler Afonso Arinos 

que fosse examinada a possibilidade de incremento comercial entre o Brasil e a Alemanha 

Oriental. Especialmente no tocante à importação de máquinas e equipamentos para 

processamento de minérios em troca de café, tabaco e laranjas. A Embaixada da 

Alemanha Ocidental se mostrava preocupada com a perspectiva de aproximação, e 

eventual possibilidade de reatamento entre os dois países. Em conversa com Cabot, o 

embaixador da Alemanha Ocidental no Rio afirmou que o reatamento com Berlim 

Oriental causaria o rompimento imediato com Bonn. Asseverou, no entanto, que a 

instalação de um consulado da República Democrática da Alemanha no Brasil seria 

tolerada611.   

Os outros países do bloco soviético, no entanto, não possuíam essa 

particularidade político-diplomática da Alemanha Oriental. Ciente disso, o governo 

brasileiro mostrava seu interesse em reatar com Romênia, Hungria e Bulgária ainda no 

final de fevereiro em Washington. Bernardes iniciou conversações com representantes 

                                                           
609 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 632.61/2-2761, box 1328, Secreto, Memorandum of Conversation, 
“Russian Views on Establishing Diplomatic Relations with Brazil”, Washington, 27 de fevereiro de 1961, 
p. 1-2.  
610 Ibid., p. 2. No encontro com Bernardes, Menshikov já havia adotado um tom conciliatório a respeito das 
relações Cuba-Estados Unidos. Afirmava que Cuba desejava comerciar com os Estados Unidos, e que se o 
governo norte-americano se mostrasse “compreensivo”, Cuba poderia “reduzir substancialmente” suas 
compras da URSS. Veja AHMRE, Telegramas Embaixadas (Recebidas e Expedidas). Washington, 1961, 
caixa 422. Washington-MRE, Confidencial, “Relações Brasil-União Soviética. Declarações do Embaixador 
soviético em Washington”. Washington, 15 de fevereiro de 1961, p. 1-2. Um embargo parcial a Cuba já 
havia sido imposto pelo presidente Eisenhower em outubro de 1960. Em 3 de janeiro de 1961, os Estados 
Unidos rompem suas relações diplomáticas com Cuba.  
611 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 632.62B/2-2861, box 1328, Confidencial, Rio-State, Telegrama 1110, 
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1961. Para mais detalhes sobre a irritação dos diplomatas da Alemanha 
Ocidental diante da posição de Quadros veja HERSHBERG (2015, p. 32-42). Veja também ARAUJO 
(1996, p. 272-73).  
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desses países na capital norte-americana612. O ministro-conselheiro búlgaro, por exemplo, 

sugeriu que as conversações acerca do incremento comercial e econômico fossem 

realizadas em âmbito bilateral e por meio do envio de uma missão brasileira ou búlgara – 

a “inteiro critério” do governo brasileiro613. Já o encarregado de negócios da Hungria em 

Washington manifestou o desejo de trocar as missões por embaixadas em ambos os países 

e, ciente da possibilidade de envio de uma missão comercial brasileira ao Leste Europeu, 

colocou-se à disposição para a “rápida concessão de vistos” se necessário614. No dia 21 

de março, Bernardes, sob ordens de Arinos, trocou notas com a representação da Bulgária 

para o estabelecimento de relações diplomáticas, bem como com as de Hungria e 

Romênia para o restabelecimento de relações. A publicação de comunicados conjuntos 

foi feita no mesmo dia615.  

Vizentini (2004) está correto ao afirmar que o governo Quadros era proativo em 

relação à aproximação com países do bloco soviético ou neutros, porém ainda cauteloso 

nos contatos com a URSS (VIZENTINI, 2004, p. 153)616. O interesse nítido da 

superpotência euroasiática, no entanto, persistia.  

Em Washington, o ministro-conselheiro Kornienko visitou a embaixada 

brasileira e afirmou que o Kremlin via com “agrado” o restabelecimento de relações 

diplomáticas” com o Brasil, e estaria “pronto para uma troca de sugestões neste sentido”. 

Com algum cuidado, disse que sua gestão não significava “uma abertura formal de 

                                                           
612 AHMRE, Telegramas-CTs (Recebidas e Expedidas). Q-W, 1960-61, caixa 42. Washington-MRE, 
Secreto, “Reatamento de relações diplomáticas com a Bulgária, Hungria e Romênia”. Washington, 24 de 
fevereiro de 1961. Na mesma pasta de secretos ainda: MRE-Washington, “Relações com a Romênia”, 
Brasília, 6 de março de 1961; Washington-MRE, “Relações diplomáticas. Reatamento com Bulgária, 
Hungria e Romênia”, Washington, 14 de março de 1961; MRE-Washington, “Relações diplomáticas. 
Reatamento com Hungria, Romênia e Bulgária”. Brasília, 15 de março de 1961.  
613 AHMRE, 920.1 (42)(00) (1942-66), Washington-MRE, Secreto, “Reatamento de relações diplomáticas 
com a Bulgária. Relações comerciais”. Washington, 13 de março de 1961.  
614 AHMRE, 920.1 (42)(00) (1942-66), Washington-MRE, Secreto, “Relações diplomáticas. Reatamento 
com Bulgária, Hungria e Romênia”, Washington, 14 de março de 1961.  
615 AHMRE, Telegramas-CTs (Recebidas e Expedidas). Q-W, 1960-61, caixa 42. Washington-MRE, 
Secreto, “Relações diplomáticas. Reatamento com Hungria, Romênia e Bulgária”. Washington, 20 de 
março de 1961. Na mesma pasta: Washington-MRE, Secreto, “Relações diplomáticas. Reatamento com 
Hungria, Romênia e Bulgária”. Washington, 21 de março de 1961. No mês anterior, o marechal Tito havia 
aceitado o convite de Quadros para visitar o Brasil. Veja AHMRE, Telegramas-CTs (Recebidas e 
Expedidas). A-K, 1960-61, caixa 47. MRE-Belgrado, Secreto, “Convite ao Marechal Tito para visitar o 
Brasil”, Brasília, 23 de fevereiro de 1961. Na mesma pasta de secretos veja ainda: Belgrado-MRE, “Convite 
ao Marechal Tito para visitar o Brasil”, Belgrado, 27 de fevereiro de 1961. Veja também ARAUJO (1996, 
p. 272-73). No mesmo dia 21 de março de 1961, o secretário de Estado Rusk enviou uma mensagem 
alertando o presidente Kennedy sobre até que ponto Quadros estaria determinado a se afastar da ‘tradicional 
política de cooperação com os Estados Unidos e apoio ao sistema interamericano’. Veja Hershberg (2007, 
p. 376).  
616 Um desenvolvimento no sentido do reatamento foi dado pelo governo brasileiro ao encerrar as relações 
com Lituânia, Estônia e Letônia em 11 de março de 1961 – regiões há muito tempo incorporadas pela 
URSS. Vizentini (2004, p. 153).  
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negociações com a União Soviética”, mas que o caráter “oficioso” de sua palavra 

endossava as posições do governo Khrushchev. Adicionou que a presença do ministro 

dos Negócios Estrangeiros, Andrei Gromyko, em Nova York parecia ser “oportuna a 

quaisquer entendimentos” que poderiam se processar em Washington ou em “em outro 

ponto” que o governo brasileiro julgasse “conveniente617”.  

Na verdade, o governo Quadros percebia a situação com cautela – 

principalmente pela repercussão doméstica –, mas também tinha algum ímpeto em se 

aproximar da URSS.  

No início de abril, Quadros enviou o jornalista e publisher João Dantas para 

liderar uma missão especial composta por 23 membros que passou por Tirana, Sófia, 

Bucareste e Budapeste618. Além do roteiro inicialmente previsto, Dantas também esteve 

em Belgrado, Praga, Berlim e Viena619. Na capital austríaca, sabendo que Nikita 

Khrushchev estava na cidade para uma reunião com John Kennedy, solicitou, sem 

sucesso, uma audiência com o líder soviético. Dantas havia elaborado uma “proposta” ao 

Kremlin, entregue anteriormente a Alexander Alexeyev em Sófia, na qual constava uma 

lista preliminar de produtos a serem comercializados entre Brasil e URSS, prevendo um 

valor de US$ 140 milhões por ano (em 1960 a corrente de comércio não havia atingido 

US$ 31 milhões, veja Anexo I), em cada direção, multiplicado por 5 anos; além de US$ 

500 milhões para a aquisição de equipamentos durante o mesmo período620.  

As previsões de Dantas em relação ao comércio com a Hungria também 

pareciam exageradamente otimistas: US$ 200 milhões (entre trocas e créditos) em cada 

direção nos próximos cinco anos621. Em Budapeste, um acordo cultural que previa 

intercâmbio de escritores, grupos esportivos e livros escolares, além de um acordo de 

                                                           
617 AHMRE, 920.1 (42)(00) (1942-66), Washington-MRE, Secreto, “Reestabelecimento das relações 
URSS-Brasil”, Washington, 20 de março de 1961.  
618 AHMRE, Telegramas Embaixadas (Recebidas e Expedidas). Washington, 1961, caixa 422. MRE-
Washington, Confidencial, “Relações diplomáticas Brasil-Hungria. Missão João Dantas”. Brasília, 4 de 
abril de 1961. 
619 AHMRE, 812 (42)(00) (1959-63), Missão Especial do Embaixador João Dantas, Bucareste-MRE, 
Secreto, “Missão João Dantas. Informações de caráter político”. Bucareste, 3 de maio de 1961, p. 1-2. Veja 
também AHMRE, Telegramas, Embaixadas (Recebidas e Expedidas), Belgrado (1947-70), caixa 243, 
Belgrado-MRE, Confidencial, “Viagem ao Brasil do Marechal Tito”, Belgrado, 1º de maio de 1961. Dantas 
também esteve em Roma, Paris e Varsóvia.  
620 AHMRE, 812 (42)(00) (1959-63), Missão Especial do Embaixador João Dantas, Viena-MRE, Secreto, 
“Missão João Dantas”. Viena, 5 de junho de 1961, p. 2.   
621 AHMRE, 812 (42)(00) (1959-63), Missão Especial do Embaixador João Dantas, Praga-MRE, Secreto, 
“Informações políticas sobre a Hungria. Entrevista com Janos Kadar. Acordos assinados com a Hungria”. 
Praga, 17 de maio de 1961, p. 3.   
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cooperação técnico-científico também foi assinado622. Com a Tchecoslováquia, foi 

assinado um Protocolo de Cooperação Econômica que estabelecia US$ 500 milhões, de 

ambos os lados, para o quinquênio 1961-65. Além desse montante, US$ 60 milhões eram 

previstos para a aquisição de equipamentos tchecos por parte do Brasil até 1966623.  

Em correspondência ao Itamaraty, Dantas criticava a recente missão de Paulo 

Leão de Moura a Moscou (ela será analisada a seguir), por achar que a mesma pecava 

pelo “longo prazo das conversações e pelos resultados pouco expressivos” diante dos 

alcançados em outros países socialistas624. De volta ao Brasil, Dantas alardeou que os 

entendimentos assinados durante a missão totalizavam mais de US$ 2 bilhões em trocas 

comerciais e US$ 500 milhões em linhas de crédito para serviços e equipamentos625.  

O vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), Júlio 

Poetzscher, acompanhou Dantas em parte da missão. Sendo entrevistado no início de 

junho pelo Diário de Notícias (jornal cujo proprietário era Dantas), Poetzscher assinalou 

alguns interesses econômicos de países do Leste no Brasil ainda pouco conhecidos. Os 

húngaros mostravam ter interesse pela pesquisa sistemática de lençóis de água no 

Nordeste, além da cooperação para a instalação de uma fábrica de alumínio, e uma de 

oleodutos. A Polônia havia oferecido embarcações para a frota da Marinha Mercante do 

Brasil. Já a Alemanha Oriental teria oferecido o reequipamento de 65 plantas da indústria 

têxtil nordestina626.  

Deve-se notar, no entanto, que o debate sobre as possibilidades de relações 

comerciais com o bloco soviético dividia a própria ACRJ. O otimismo de Poetzscher era 

confrontado com a suspeição do presidente da entidade, Rui Gomes de Almeida. Após o 

vice-presidente ler, em uma reunião na ACRJ, o relatório da viagem chefiada por João 

Dantas, Almeida afirmou em tom cético: “Não aplaudimos nem criticamos a missão”. 

Prosseguiu mostrando certo desinteresse sobre as possiblidades de trocas argumentando 

que o IBC já havia tomado iniciativas para a venda de café “sem grandes resultados”. 

                                                           
622 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 632.6441/5-1561, box 1328, Telegram 330, Budapeste-State, 
Budapeste, 15 de maio de 1961.   
623 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 632.4941/6-1261, box 1328, Despatch 826, Praga-State, Confidencial, 
“Brazilian Delegation Signs Protocols on Economic Cooperation and Technical and Scientific Cooperation 
with the CSSR”,  Praga, 12 de junho de 1961, p. 2.  
624 AHMRE, 812 (42)(00) (1959-63), Missão Especial do Embaixador João Dantas, Viena-MRE, Secreto, 
“Missão João Dantas”. Viena, 5 de junho de 1961, p. 1.   
625 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 632.6041/6-1361, box 1328, Despatch 1125, Rio-State, 
“Accomplishments of Dantas Mission to Eastern Europe”, Rio de Janeiro, 13 de junho de 1961, p. 3.  
626 Ibid., p. 1-3.  
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Preocupava-se, no entanto, em não rejeitar totalmente a possibilidade: “a posição da Casa 

face ao problema do intercâmbio com o Leste é de expectativa. Nunca de omissão627”.  

O ceticismo na ACRJ é ilustrativo. Por gerar expectativas não realistas de 

incremento comercial e cooperação econômica, dar a entender que o governo brasileiro 

pretendia estabelecer relações diplomáticas com a Alemanha Oriental e, como 

consequência, colocar em risco as negociações econômicas que estavam sendo efetuadas 

com credores brasileiros na Europa Ocidental por Roberto Campos, a missão Dantas seria 

muito criticada dentro e fora do governo Quadros628.  

Os jornais Correio da Manhã e O Estado de S. Paulo criticaram os “desmandos” 

e a “vaidade colossal” de Dantas, que “ignorando os limites de sua missão” havia 

colocado em perigo as relações do Brasil com Bonn629. Esse episódio daria mais munição 

para os segmentos da sociedade brasileira que nutriam ceticismo em relação a uma 

aproximação com o bloco soviético.  

Pelo lado da URSS, apesar dessa desastrada iniciativa brasileira, a América 

Latina prosseguia como uma região com boas possibilidades para um aumento de sua 

influência econômico-comercial, cultural e política. Esse fato, obviamente, preocupava o 

governo Kennedy.  

Dessa forma, no início de maio de 1961, o Departamento de Estado enviava uma 

circular a todos os seus postos diplomáticos na América Latina sobre um plano soviético 

de enviar uma grande missão governamental de “Boa Vontade” ao México630, Argentina 

e outros países da região. A empreitada seria liderada pelo vice premiê Alexei Kosygin, 

e incluiria ainda outros personagens políticos de alto escalão do PCUS. O Departamento 

de Estado afirmava que a própria presença de Kosygin já denotava ‘importância’ e a busca 

por ‘prováveis objetivos’ da URSS na região. Considerava-a uma ‘tentativa de explorar 

a atmosfera presente do Hemisfério Ocidental para promover tensões, intrometer-se mais 

a fundo em assuntos interamericanos e diminuir a cooperação hemisférica’. Ciente da 

possibilidade que o vice premiê concentraria seus esforços no incremento do comércio e 

ajuda econômica soviética aos países latino-americanos, o Departamento considerava a 

                                                           
627 O Estado de S. Paulo, 10 de junho de 1961, p. 15.  
628 HERSHBERG (2015, p. 42-45). Divergências entre o Planalto e o Itamaraty ficariam claras quando o 
secretário-geral do Itamaraty, Vasco Leitão da Cunha, verbalizou suas preocupações a respeito das 
conversações de Dantas com representantes da RDA em Berlim. O episódio ganharia espaço nos jornais e 
terminaria com o pedido de demissão de Cunha. Ibid., p. 39-40.  
629 O Estado de S. Paulo, 2 de junho de 1961, p. 4. O Correio da Manhã reproduziria uma nota do Estado 
sobre o episódio no dia 1º de junho.  
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missão de “Boa Vontade”, naquele ‘momento particular’ (grifo original), um claro 

rechaço aos Estados Unidos. Orientava as missões dos Estados Unidos ainda que, nos 

países que aceitassem a vinda da comitiva soviética, os diplomatas norte-americanos 

sediados nessas nações deveriam encorajar as autoridades locais – levando em conta as 

respectivas sensibilidades domésticas – a uma ‘séria reflexão em relação ao momento’ e 

sobre o quão desejável seria essa visita631.  

O recente fiasco da operação militar na Baía dos Porcos, em abril, havia colocado 

o governo norte-americano em uma posição extremamente defensiva em relação ao 

Hemisfério Ocidental. Essa tentativa fracassada de tomada de poder deu mais munição a 

Fidel Castro para denunciar o intervencionismo norte-americano na América Latina. O 

episódio serviu internamente para unificar o país diante de uma ameaça externa, além de 

fortalecer e consolidar o poder do chefe de governo cubano. Também em abril, Gagarin 

realizou o primeiro voo espacial da história ao completar uma órbita terrestre e regressar 

em segurança. A notícia obviamente correu o mundo e ele se tornou uma celebridade 

internacional instantaneamente632. A vinda de uma missão soviética naquela conjuntura, 

portanto, era algo a se temer numa América Latina onde o sentimento nacionalista e a 

insatisfação com a política externa norte-americana cresciam desde meados dos anos 

1950.  

Um dia após o envio da circular enviada pelo Departamento de Estado a todos 

os postos diplomáticos da América Latina, o chefe da Seção de América Latina do 

Ministério da Cultura da URSS e chefe do KGB em Cuba, Alexander Alexeyev, chegava 

a Brasília para se encontrar com o presidente Quadros. Após a entrevista, afirmou aos 

repórteres que visitava o país apenas como um ‘turista’ e que queria ‘renovar a amizade’ 

estabelecida na visita de Jânio à URSS em 1959633 – Alexeyev havia atuado como tradutor 

nessa oportunidade e estabelecido uma relação pessoal de proximidade com o então 

deputado. No ano seguinte, os dois se encontrariam novamente em Havana durante a 

visita da comitiva brasileira já mencionada. Rememorando o episódio em uma entrevista, 

Alexeyev afirmou que Quadros prometeu a ele que, uma vez eleito presidente, o soviético 

seria ‘o primeiro a ter um visto’ de entrada no país. Dessa forma, conforme Fursenko e 

Naftali (1997) argumentam, o Kremlin agiu de forma a explorar esse ‘acesso incomum’ 

                                                           
631 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 033.6120/5-461, box 76, Circular 1731, Confidencial, State-All 
American Diplomatic Posts in the Other American Republics, Washington, 4 de maio de 1961, p. 1-2. 
632 RUPPRECHT (2015, p. 42-44).  
633 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 033.6132/5-861, box 76, telegram 1551, Rio-State, Confidencial, Rio 
de Janeiro, 8 de maio de 1961. 
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que Alexeyev possuía ao novo presidente para enviá-lo ao Brasil634. (FURSENKO, 

NAFTALI, 1997, p. 88-89). 

A imprensa brasileira e o Departamento de Estado especulavam sobre as razões 

do encontro: sua visita assinalaria uma prévia para a vinda de uma grande missão 

soviética ao país, e/ou serviria para reafirmar o que Nikita Khrushchev havia 

‘supostamente dito’, poucos dias antes, ao chefe da missão comercial brasileira à URSS, 

Paulo Leão de Moura, em Moscou: sem reatamento de relações diplomáticas não haveria 

incremento comercial635. 

Deve-se levar em conta que, ao mesmo tempo, desenrolavam-se negociações 

comerciais entre Brasil e URSS em Moscou. O chefe da Missão brasileira para a Segunda 

Reunião Conjunta das Comissões Executivas do Intercâmbio Comercial era Paulo Leão 

de Moura. Sua comitiva ainda incluía o secretário-executivo da CEBRUS, Nascimento 

Silva, o chefe do escritório do IBC em Milão, o chefe do Escritório Comercial da 

Petrobras, além de representantes do Conselho Nacional do Petróleo, Carteira de Câmbio 

do Banco do Brasil e CACEX. As reuniões ocorreram em Moscou de 24 de abril a 31 de 

maio de 1961636.  

Moura se reuniu diversas vezes com o Ministro do Comércio Exterior, Nikolai 

Patolichev, e seu vice, Nikolai Smeliakov. Segundo o relatório do chefe da Missão 

brasileira, ele apresentou dois projetos de aditivos aos Termos de Entendimento de 1959. 

O primeiro consistia dos seguintes pontos: a) aumento do crédito técnico de US$ 4 

milhões para US$ 8 milhões; b) tolerância de excesso desses mesmos créditos em até 10 

vezes o seu valor (US$ 80 milhões; liquidáveis em mercadorias); c) instituição de um 

“sistema especial” para importações financiadas de bens de equipamento. O segundo 

mantinha os itens a) e c) mas substituía o item b) pela concessão de uma linha de crédito 

no valor de US$ 100 milhões, a qual o Brasil utilizaria para cobrir algumas importações 

de produtos soviéticos e poderia ser resgatada em 8 parcelas iguais, com um período de 

carência637.  

                                                           
634 Apesar de atuar como intérprete na visita de Quadros à URSS, Alexeyev não falava português. Os 
contatos diretos entre ele e Quadros eram feitos em espanhol. Fursenko, Naftali (1997, p. 89).  
635 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 033.6132/5-861, box 76, telegram 1551, Rio-State, Confidencial, Rio 
de Janeiro, 8 de maio de 1961.  
636 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Londres-MRE, Confidencial, “Relatório da Segunda 
Reunião Conjunta das Comissões Executivas do Intercâmbio Comercial entre o Brasil e a URSS. Moscou, 
abril/maio de 1961”. Londres, 12 de junho de 1961, p. 3. Para um sucinto resumo dos resultados das 
conversações da Missão Paulo Leão de Moura veja MOURA (1961, p. 23-32).  
637 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Londres-MRE, Confidencial, “Relatório da Segunda 
Reunião Conjunta das Comissões Executivas do Intercâmbio Comercial entre o Brasil e a URSS. Moscou, 
abril/maio de 1961”. Londres, 12 de junho de 1961, p. 14.  
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O diplomata brasileiro afirmava que tentou seguir “à letra” as instruções que lhe 

foram dadas no que se referia à “obtenção de uma linha de crédito”, mas acreditava “bem 

pouco”, desde o início, que o segundo projeto fosse aprovado. Moura estava ciente de que 

o governo soviético concedia linhas de crédito “mediante certas condições políticas, em 

especial o estabelecimento de relações diplomáticas”; assunto que deveria, de acordo com 

ele, ser evitado “cuidadosamente638”.  

Os entendimentos assinados em 27 de maio atendiam, no entanto, segundo 

Moura, às determinações do presidente e do chanceler. Isso porque a tolerância em 

relação aos excessos sobre o limite de crédito técnico funcionaria como uma “autêntica 

linha de crédito” para a compra de produtos primários, concedida e resgatável em moeda 

inconversível, mediante o fornecimento de mercadorias. Além disso, um segundo 

protocolo que dizia respeito ao estabelecimento de representações comerciais 

permanentes no Rio de Janeiro e Moscou foi assinado. Esses escritórios não teriam caráter 

governamental e seus representantes não gozariam de imunidades e privilégios 

diplomáticos conforme os soviéticos pleiteavam639. Em mensagem pessoal, no mesmo 

dia, o presidente Quadros autorizou a assinatura dos termos relatados por Moura e 

afirmou que a “imediata assinatura” do Protocolo era de “interesse brasileiro640”.  

Além disso, foi acertada a realização de uma Exposição Industrial Soviética no 

Brasil durante o primeiro semestre de 1962641. Entendimentos sobre café, trigo, petróleo 

bruto e óleo diesel também foram firmados642. Sem interferência direta da Delegação 

                                                           
638 Ibid., p. 14-15.  
639 Ibid., Anexo 6, Artigo IX do Protocolo. Os dois países concordaram que o número total de membros nas 
representações chegasse a 10, de forma a igualar os componentes da representação da Alemanha Oriental 
no Rio. Além disso, a delegação soviética foi atendida em seu desejo de que pelo menos uma vez por mês, 
a representação tivesse a autorização de enviar e receber um mensageiro que transportaria, sem fiscalização 
aduaneira ou policial, um pacote de até 3 kg. Antes da assinatura dos entendimentos, Moura enfatizou, em 
mensagem ao Itamaraty, que esses dois pontos não eram “fundamentalmente importantes”, e que seriam 
superados com o restabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países. Veja AHMRE, 812 
(42)(00) (1959-63), Missão Econômica Brasileira em Moscou-MRE, Secreto, “Negociações da Missão 
Econômica a Moscou. Protocolo de Pagamentos”, Moscou, 23 de maio de 1961, p. 3-4.  
640 AHMRE, 812 (42)(00) (1959-63), Presidência – Brasília ao MRE, Secreto, “Missão Comercial a 
Moscou”, Brasília, 23 de maio de 1961.  
641 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Londres-MRE, Confidencial, “Relatório da Segunda 
Reunião Conjunta das Comissões Executivas do Intercâmbio Comercial entre o Brasil e a URSS. Moscou, 
abril/maio de 1961”. Londres, 12 de junho de 1961, p. 15-17.  
642 Foram assinados três contratos de compra e venda: o primeiro para exportação de 20.000 toneladas de 
café, o segundo para a importação de 200.000 mil toneladas de trigo, e o terceiro para a importação de 
petróleo bruto e óleo diesel. Sobre esse último, as importações de óleo seriam limitadas a 300.000 toneladas 
em 1961 (a importação havia sido suspensa em 1960 devido a “dúvidas suscitadas quanto à viabilidade do 
processamento do produto soviético pelas refinarias brasileiras”), o prazo de entrega seria prorrogado e 
importações futuras seriam “condicionadas à possibilidade de a União Soviética fornecer tipos de petróleo 
cru mais adequados ao parque refinador brasileiro”. A importação de diesel totalizava 310.000 mil 
toneladas. MOURA (1961, p. 29-31). 
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brasileira, empresas nacionais e organizações soviéticas firmaram acordos para o 

fornecimento de algodão e laranjas para a URSS. Conversações sobre a exportação de 

cacau brasileiro também foram iniciadas643.  

Moura também esteve com o premiê Nikita Khrushchev. Na reunião, que durou 

90 minutos, ainda estavam presentes o ministro Patolichev e Paulo Amélio Nascimento 

Silva. Com o primeiro-secretário, o chefe de missão brasileira não evitaria falar sobre o 

reatamento. Pelo contrário, o brasileiro seria o emissário de uma proposta de Quadros. 

Moura afirmou que era desejo do governo brasileiro o estabelecimento de relações 

diplomáticas com todos os países, não só na busca por salvaguardar os interesses do país, 

mas para “favorecer o fortalecimento da paz internacional”. Em seguida, afirmou que por 

“motivos internos”, o reestabelecimento de relações com a URSS dependia de “duas 

condições”:  

“1º) Segurança de que as minhas atuais negociações tivessem boa 
solução, permitindo que as compras e vendas entre o Brasil e a União 
Soviética atinjam volume realmente expressivo, justificando, assim as 
relações diplomáticas; 2º) manifestação espontânea das autoridades 
russas e, se possível, do próprio Primeiro-Ministro, no sentido de que a 
União Soviética deseja relações diplomáticas644”.  

 

Segundo Moura, o acatamento dessas duas condições era ‘necessário’ para 

Quadros, pois ele necessitava ‘criar alguma opinião pública positiva’ sobre a questão do 

reatamento645. O chefe da missão brasileira sugeriu então um projeto de comunicado 

conjunto à imprensa. Nele constariam a concessão da audiência por parte de Khrushchev, 

a manifestação do interesse de ambos os países no aumento das trocas comerciais, e o 

desejo, expresso pelo premiê soviético, de que o reatamento das relações diplomáticas 

fosse o “instrumento propício a maiores trocas646”. Khrushchev afirmou que estava pronto 

para usar de sua influência para que as negociações comerciais chegassem a “bom termo” 

– a solicitação para que Khrushchev se envolvesse pessoalmente foi um pedido de 

Moura647. O soviético acrescentou ainda que a URSS estava preparada para reatar 

                                                           
643 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Londres-MRE, Confidencial, “Relatório da Segunda 
Reunião Conjunta das Comissões Executivas do Intercâmbio Comercial entre o Brasil e a URSS. Moscou, 
abril/maio de 1961”. Londres, 12 de junho de 1961, p. 18-20.  
644 AHMRE, 812 (42)(00) (1959-63), Missão Econômica Brasileira em Moscou-MRE, Secreto, “Relações 
comerciais e diplomáticas Brasil-URSS”, Moscou, 4 de maio de 1961, p. 1-2.  
645 RGANI, f. 52, op. 1, d. 550, pp. 71-79. Obtido por James G. Hershberg e traduzido para o inglês por 
Svetlana Savranskaya. Cortesia de James G. Hershberg.  
646 AHMRE, 812 (42)(00) (1959-63), Missão Econômica Brasileira em Moscou-MRE, Secreto, “Relações 
comerciais e diplomáticas Brasil-URSS”, Moscou, 4 de maio de 1961, p. 2.  
647 RGANI, f. 52, op. 1, d. 550, pp. 71-79. Obtido por James G. Hershberg e traduzido para o inglês por 
Svetlana Savranskaya. Cortesia de James G. Hershberg. 
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relações quando mais conviesse ao Brasil; afirmando que “compreendia perfeitamente os 

motivos do Presidente da República”. Asseverou ainda que tinha esperança em se avistar 

com Quadros em Moscou quando o presidente desejasse648. O comunicado acabou sendo 

publicado na primeira página da Folha de São Paulo de 4 de maio. Alguns dias depois, 

Moura telegrafou o Itamaraty pedindo que não fosse tomada “qualquer decisão sobre as 

relações diplomáticas antes do fim das negociações com Moscou” para não diminuir seu 

“poder de barganha649”.  

Deve-se notar que no memorando de conversação russo sobre o encontro, 

Khrushchev se mostraria ainda mais empenhado – se comparado ao relato de Moura – em 

usar do seu poder e prestigio pessoal para que o reatamento fosse concluído. De acordo 

com esse documento, Moura afirmou que se as duas condições sugeridas por ele fossem 

satisfeitas, o Brasil reataria com a URSS até o final de 1961. O primeiro-secretário, em 

resposta, afirmou que não queria fixar um cronograma para que isso ocorresse e ainda 

perguntou a Moura, de forma muito solícita, se a URSS deveria dar mais algum passo 

após a publicação do comunicado conjunto à imprensa. Moura respondeu que o Brasil é 

que estava ‘em débito’ com a URSS e ‘deveria dar o próximo passo’. Khrushchev ainda 

elogiaria Quadros por ‘não desistir de suas promessas de campanha sobre política 

externa’, disse que prezava a ‘inteligência e coragem’ do presidente brasileiro e acenou 

com a possibilidade de assistência técnica ao Brasil ao dizer que técnicos soviéticos 

haviam encontrado petróleo na Índia após buscas malsucedidas feitas por norte-

americanos e britânicos650.   

O presidente Quadros também parecia extremamente empenhado numa 

conclusão a bom termo das negociações em Moscou. Achava que a comitiva deveria ser 

prestigiada “ao máximo”, e que era importante que a delegação soviética que estava no 

Brasil percebesse que possíveis acordos posteriores resultariam de entendimentos 

promovidos pela Missão Leão de Moura. Vislumbrando futuras conversações com a 

missão soviética de “Boa Vontade” afirmava em mensagem ao Itamaraty que não lhe 

parecia “conveniente” discutir “problemas econômicos e financeiros” com o grupo651.  

                                                           
648 AHMRE, 812 (42)(00) (1959-63), Missão Econômica Brasileira em Moscou-MRE, Secreto, “Relações 
comerciais e diplomáticas Brasil-URSS”, Moscou, 4 de maio de 1961, p. 2.  
649 AHMRE, 812 (42)(00) (1959-63), Missão Econômica Brasileira em Moscou-MRE, Secreto, 
“Intercâmbio comercial Brasil-Rússia”, Moscou, 9 de maio de 1961.  
650 RGANI, f. 52, op. 1, d. 550, pp. 71-79. Obtido por James G. Hershberg e traduzido para o inglês por 
Svetlana Savranskaya. Cortesia de James G. Hershberg. 
651 AHMRE, Telegramas (Recebidos e Expedidos). Consulados, Delegações, Diversos no Brasil e Exterior, 
1960-61, caixa 82. Gabinete – Brasília ao MRE, Secreto, “Visita ao Brasil de Missão da URSS e 
negociações da Missão Econômica em Moscou”, Brasília, 17 de maio de 1961.  
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Em resposta a uma solicitação de informações por parte do deputado federal 

Oliveira Franco (PSD-PR) sobre qual seria a intenção do governo brasileiro a respeito do 

restabelecimento de relações com a URSS, Arinos afirmou que era “intenção do 

Governo”, embora ainda não tivesse recebido instruções do presidente para “iniciar 

gestões”. Destacava que a URSS tinha relações diplomáticas com todos os países da 

Europa Ocidental, excetuando-se Portugal e Espanha. Na América Latina, possuía 

relações normais com México, Argentina e Uruguai652.  

O Congresso Nacional envolvia-se de maneira crescente na discussão sobre o 

reatamento. No mês seguinte, o senador Gaspar Velloso (PSD-PR) chefiou uma Missão 

Parlamentar Brasileira à URSS653. Em entrevista ao Izvestia, ele afirmou que a questão 

do reatamento seria solucionada “em breve”, e que a normalização do intercâmbio 

comercial entre os dois países seria “o primeiro passo importante” para “relações 

amistosas, devendo o resto vir por si só e em seu devido tempo”. Asseverou ainda que o 

país enfrentava problemas econômicos domésticos relacionados ao equilíbrio 

orçamentário e inflação654.  

Em conversações em Moscou, o deputado federal e vice-presidente da Câmara 

dos Deputados, Clélio Lemos (PSD-PE), afirmou que a autoridade de Quadros perante 

‘amplas camadas da sociedade’ estava em declínio devido à ‘política interna’ promovida 

por ele e sublinhou a condição de oposição de seu partido ao governo. Declarou, no 

entanto, que a esmagadora maioria dos membros do Parlamento apoiavam a restauração 

de relações diplomáticas entre o Brasil e a URSS. Segundo ele, a questão não era colocada 

na Casa, pois Quadros estava tentando ‘resolver por etapas a questão da normalização das 

relações soviético-brasileiras’, o que Lemos julgava correto. Asseverou que se, a qualquer 

momento, essa iniciativa começasse a ‘ser freada’, ela seria ‘sem demora colocada no 

Parlamento655’.  

                                                           
652 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Chefe do Departamento Político e Cultural ao Chefe do 
Departamento Econômico e Comercial, Confidencial, “Reatamento de relações políticas e comerciais com 
a URSS”, Brasília, 29 de maio de 1961.  
653 Integravam-na os deputados federais Clélio de Lemos (PSD-PE), João Pacheco Chaves (PSD-SP), 
Expedito Machado da Ponte (PSD-CE), Armando Temperani Pereira (PTB-RS), Neiva Moreira (PSP-MA) 
e os senadores Eugênio de Barros (PSD-MA) e Gaspar Velloso (PSD-PR). Lemos era o vice-presidente da 
Câmara dos Deputados, Chaves havia sido presidente do IBC e Barros tinha exercido o cargo de governador 
do Maranhão. Veja GARF, f. 7523, op. 108, d. 273, p. 3-4.  
654 AHMRE, 811 (42)(00) (74 a 77) (1953-67), Buenos Aires-MRE, Confidencial, “Visita da delegação 
parlamentar brasileira a URSS. Informações da Embaixada soviética em Buenos Aires”, Buenos Aires, 29 
de junho de 1961, p. 1-2.  
655 GARF, f. 7523, op. 108, d. 273, p. 129-130. Nesse documento não está claro, infelizmente, quem são 
seus interlocutores soviéticos.  
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Em uma conversa com membros do Soviete Supremo da URSS, o deputado 

Armando Temperani Pereira (PTB-RS) afirmou que a delegação brasileira era uma 

‘missão de boa-vontade’. O tom amistoso e de grande admiração dos brasileiros pelo 

desenvolvimento econômico e êxitos técnico-científicos da URSS permeou a estada da 

delegação656. Além de Moscou, estiveram em Leningrado e Minsk, onde visitaram uma 

fábrica de tratores, a qual causou uma excelente impressão nos brasileiros. Todos deram 

declarações públicas muito positivas sobre a visita antes de deixar a URSS657. O deputado 

Neiva Moreira (PSP-MA), por exemplo, afirmou que a União Soviética poderia prestar 

assistência técnica ao Brasil ‘sobre as possibilidades de nossos depósitos de gás de xisto’ 

o que poderia ajudar a ‘resolver nosso problema energético658’. Despedindo-se antes de 

entrar no avião de volta ao Brasil no dia 16 de junho, o chefe da delegação brasileira, 

senador Gaspar Velloso (PSD-PR), afirmou de forma entusiasmada: ‘Que logo sejam 

reestabelecidas as relações diplomáticas entre nossos países!’659.   

O mês de julho marcaria um ponto de virada na aproximação entre Brasil e União 

Soviética. No dia 6, Victor Azov desembarcou no Brasil para inaugurar e chefiar o 

Escritório Comercial da URSS no Brasil. Ele expressaria sua expectativa de que em breve 

Brasil e URSS reestabeleceriam relações diplomáticas e que isso facilitaria muito as 

tarefas da representação comercial soviética660. 

No dia 17 de julho, uma Missão Soviética de Boa Vontade pousou no Recife em 

uma rápida escala rumo a Brasília. Durante a espera concederam entrevistas aos 

jornalistas locais comentando a ‘cultura, progresso e grandeza do Brasil’ e distribuíram 

pequenas lembranças que faziam alusão ao lançamento do Sputnik. Segundo o cônsul 

norte-americano na capital pernambucana, a imprensa local fez uma cobertura ‘muito 

favorável’ do rápido episódio661.  

Apesar de não ser chefiada por Alexei Kosygin, mas por Mikhail P. Georgadze, 

secretário do Presidium do PCUS, a comitiva era variada e contava com algumas figuras 

de alto escalão. Incluía 22 membros. Destaque para o vice-ministro do Comércio Exterior, 

Nikolai Smeliakov; o vice-ministro de Relações Exteriores, Serguei Romanovsky; o vice-

                                                           
656 Para um relatório detalhado da estada da delegação brasileira veja GARF, f. 7523, op. 108, d. 273, p. 
117-128.  
657 GARF, f. 7523, op. 108, d. 273, Anexo 2, p. 31-38. 
658 Ibid., p. 37.  
659 Ibid., p. 33.  
660 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 632.60/10-1261, box 1328, Despatch 302, Rio-State, Confidencial, Rio 
de Janeiro, 12 de outubro de 1961, p. 11. O Estado de S. Paulo, 17 de agosto de 1961, p. 1.  
661 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 033.6132/7-1861, box 76, Despatch 30, Recife-State, “Soviet Goodwill 
Mission Transits Recife on Turbo-Jet”, Recife, 18 de julho de 1961.  
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presidente do Comitê para Assuntos Estrangeiros, Dmitri Degtier; o embaixador Anatoly 

Dobrynin, diretor do Departamento de Assuntos Americanos do Ministério das Relações 

Exteriores (futuro embaixador da URSS em Washington); dois intérpretes; o chefe da 

Associação Soviética da Amizade e Cooperação Cultural com a América Latina, Vladimir 

Kuzmishev; a chefe do Departamento de Relações Internacionais Esportivas, Galina 

Utekhina; além de 4 jornalistas dos mais importantes veículos da país, Pravda, Izvestia e 

Agência TASS (destaque para Oleg Ignatiev da TASS; ex-representante soviético em 

Buenos Aires) e dois representantes da indústria cinematográfica soviética. Após a parada 

em Recife, a aeronave seguiu seu curso para Brasília sob a companhia do chefe do II 

COMAR (Comando Aéreo Regional), major Ângelo de Oliveira, a bordo662.  

Em Brasília, a delegação teve uma audiência com o presidente Quadros. Nesse 

encontro, foram discutidas as possibilidades de expansão das relações culturais (artísticas 

e esportivas), além do intercâmbio científico e educacional entre os dois países663. Antes 

da reunião com o presidente visitaram o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal 

Federal. Distribuíram abertamente convites para congressistas e jornalistas brasileiros 

visitarem a URSS664. A agenda ainda incluía uma rápida passagem por São Paulo no dia 

seguinte, além de uma reunião com o chanceler Afonso Arinos, um almoço e uma coletiva 

de imprensa no Rio de Janeiro665.  

Quadros recebeu a Missão Soviética com “honras e fanfarra publicitária”, nas 

palavras do embaixador dos EUA. No encontro, que durou aproximadamente duas horas, 

Georgadze entregou uma carta de Khrushchev ao presidente brasileiro. O chefe da Missão 

Soviética não respondeu a perguntas dos jornalistas após a entrevista, apenas afirmou que 

Quadros havia aceitado o convite para visitar a União Soviética666. De sua parte, Quadros 

condecorou Georgadze com o grau de Grão-Oficial da Ordem do Cruzeiro do Sul; 

                                                           
662 Ibid. Outro telegrama produzido pelo Departamento de Estado falava em 6 intérpretes. Dada a 
composição da delegação e o roteiro da viagem é razoável supor que pelo menos cinco ou seis pessoas 
falassem português e/ou espanhol fluentemente. NARA, RG 59, CDF (1960-63), 033.6120/7-1861, box 76, 
Telegrama 138, Rio-State, Confidencial, Rio de Janeiro, 18 de julho de 1961. Veja também RUPPRECHT 
(2015, p. 50).  
663 GARF, f. 9518, op. 1, d. 998, p. 130.  
664 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 033.6120/7-1961, box 76, Telegrama 149, Rio-State, Confidencial, Rio 
de Janeiro, 19 de julho de 1961. O Estado de S. Paulo, 19 de julho de 1961, p. 1.  
665 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 033.6120/7-1861, box 76, Telegrama 138, Rio-State, Confidencial, Rio 
de Janeiro, 18 de julho de 1961.  
666 Além do presidente Quadros, o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Pedro Calmon, 
e o prefeito do Distrito Federal, Paulo de Tarso Santos, também foram convidados a visitar a URSS. GARF, 
f. 9518, op. 1, d. 998, p. 130.  
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exatamente o mesmo que concederia a Ernesto “Che” Guevara no mês seguinte667. Jânio 

solicitou ainda que o chanceler e os ministros da Educação, Agricultura, Indústria e 

Comércio, Minas e Energia e os presidentes do BNDE, do Conselho Nacional do Petróleo 

e do Conselho Nacional de Esportes recebessem o grupo acompanhados do embaixador 

Paulo Leão de Moura668. No Ministério da Indústria e Comércio foram entregues 

catálogos de máquinas e equipamentos soviéticos que a URSS poderia fornecer ao Brasil. 

A delegação soviética também esteve com o presidente do IBC, Sérgio Frazão, o qual 

afirmou seu desejo de colocar no mercado soviético o café solúvel de marca Gagarin feito 

em homenagem ao cosmonauta669. Antes de partir para São Paulo, no entanto, a Missão 

ainda esteve em Porto Alegre, de forma a atender um convite do governador do Rio 

Grande do Sul, Leonel Brizola670.  

O chanceler Arinos, em entrevista, afirmou que a visita da Missão Soviética 

poderia contribuir para o restabelecimento de relações entre os dois países, e afirmou que 

o presidente havia formando um grupo de trabalho para estudar as propostas feitas pela 

Missão de Boa Vontade no sentido do reatamento. Suas conclusões seriam apresentadas 

no dia 23 de julho671. Ao entregar a comenda aos homenageados soviéticos, Arinos 

sublinhou os feitos da URSS na administração pública, bem como nos campos 

econômico, social e científico. O Brasil, segundo ele, não teria nenhum tipo de 

preconceito ideológico, e as diferenças existentes entre os sistemas não interfeririam na 

“coexistência pacífica” proposta pelo líder soviético672. Além disso, prometeu analisar 

meticulosamente as propostas soviéticas de intercâmbio cultural e científico673.   

A mensagem de Khrushchev a Quadros seria publicada pela imprensa brasileira 

já no dia 20 de julho674. O premiê sublinhava princípios compartilhados pelos dois países 

                                                           
667 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 033.6120/7-2061, box 76, Telegrama 161, Rio-State, Confidencial, Rio 
de Janeiro, 20 de julho de 1961, p. 1. Além do chefe da Missão Soviética, mais 8 membros da comitiva 
foram condecorados. Segundo outro documento norte-americano, os embaixadores da Tchecoslováquia e 
da Iugoslávia já sido agraciados por Quadros com a Grã-Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul. Veja NARA, 
RG 59, CDF (1960-63), 632.60/10-1261, box 1328, Despatch 302, Rio-State, Confidencial, Rio de Janeiro, 
12 de outubro de 1961, Enclosure 2, p. 1. Adicionando a comenda concedida a Gagarin, o número de 
soviéticos condecorados pelo presidente brasileiro chegaria a 10.  
668 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 033.6120/7-2061, box 76, Telegrama 161, Rio-State, Confidencial, Rio 
de Janeiro, 20 de julho de 1961, p. 1-2.  
669 O Estado de S. Paulo, 25 de julho de 1961, p. 1. 
670 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 033.6120/7-2061, box 76, Telegrama 161, Rio-State, Confidencial, Rio 
de Janeiro, 20 de julho de 1961, p. 1-2.  
671 Ibid., p. 2.  
672 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 033.6120/7-2561, box 76, Telegrama 203, Rio-State, Confidencial, Rio 
de Janeiro, 25 de julho de 1961, p. 1.  
673 Contatos com associações de artistas, escritores, músicos, diretores da Rádio da Educação e da TV Tupi 
também foram realizados. GARF, f. 9518, op. 1, d. 998, p. 130-131.  
674 O Estado de S. Paulo, 25 de julho de 1961, p. 1.  
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em suas respectivas políticas externas, acenava pela importância do Brasil na arena 

global, e pela qualidade da liderança de Quadros nesse processo na busca por uma maior 

autonomia internacional. Evocava ainda a questão da coexistência pacífica, do 

anticolonialismo, a grandeza do Brasil, e invocava a necessidade de se “fortalecer a 

economia nacional, de libertá-la da influência estrangeira675”. Para o presidente brasileiro 

a publicação da carta tinha um duplo propósito: fortalecer sua posição doméstica como 

legítimo defensor dos interesses nacionais (leia-se buscar outras opções além de negociar 

com Washington) e, ao mesmo tempo, barganhar melhores entendimentos com o governo 

norte-americano. No dia 25, o Jornal do Brasil publicava que Quadros havia aceitado o 

convite para visitar a URSS e que o estudo sobre o reatamento não demoraria a ficar 

pronto676. Ao mesmo tempo, uma mensagem de despedida de Georgadze, de tom 

amistoso, cordial e sublinhando a possibilidade de cooperação econômica com 

“vantagens mútuas” para os dois países seria publicada no mesmo dia677.  

Quatro dias depois, chegaria ao Brasil uma nova comitiva soviética ao Brasil 

liderada por Yuri Gagarin. Quadros solicitou que fosse feita uma reunião com a presença 

dos ministros das Relações Exteriores, Educação, Aeronáutica e um representante do 

CNPq com o cosmonauta, condecorado por ele com a Ordem do Mérito Aeronáutico. 

Segundo o presidente, Gagarin poderia fornecer informações ‘do mais alto interesse a 

nossos círculos científicos678’. Além disso, Gagarin entregou a Quadros uma carta de 

Khrushchev que seria publicada no dia 3 de agosto679. Suas passagens por São Paulo e 

Rio de Janeiro – incluindo um encontro com o governador Carlos Lacerda – despertariam 

curiosidade e contariam com grande cobertura da imprensa680. 

Um impulso para o incremento do comércio entre Brasil e União Soviética e 

demonstrações de reconhecimento público da importância internacional do país haviam 

                                                           
675 O Estado de S. Paulo, 20 de julho de 1961, p. 1.  
676 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 033.6120/7-2561, box 76, Telegrama 203, Rio-State, Confidencial, Rio 
de Janeiro, 25 de julho de 1961, p. 1..  
677 O Estado de S. Paulo, 25 de julho de 1961, p. 9. 
678 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 632.60/10-1261, box 1328, Despatch 302, Rio-State, Confidencial, Rio 
de Janeiro, 12 de outubro de 1961, p. 15. No Rio de Janeiro, Gagarin visitou a UNE e o Sindicato dos 
Metalúrgicos.   
679 O Estado de São Paulo, 3 de agosto de 1961, p. 1. Segundo a carta, a visita de Gagarin ocorreu por um 
convite de Quadros. A resposta do presidente brasileiro seria publicada dois dias depois. Quadros reafirmou 
que o Brasil estava disposto “a manter relações com todos os países e a todos eles estender sua mão”. O 
Estado de São Paulo, 5 de agosto de 1961, p. 1. 
680 Para a estada em São Paulo veja O Estado de São Paulo, 30 de julho de 1961, p. 8; O Estado de São 
Paulo, 2 de agosto de 1961, p. 1 e p. 12 e Folha de S. Paulo, 2 de agosto de 1961, p. 1 e p. 10. Para a escala 
no Rio de Janeiro veja O Globo, 1º de agosto de 1961, p. 6, O Estado de São Paulo, 1º de agosto de 1961, 
p. 1 e p. 7; O Estado de São Paulo, 2 de agosto de 1961, p. 1 e Folha de S. Paulo, 30 de julho de 1961, p. 
11.  
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sido dadas. Já no dia 25 de julho, o presidente Quadros ordena que Arinos tome os 

primeiros passos para o reestabelecimento de relações diplomáticas com a URSS. As 

negociações deveriam ser iniciadas em Washington681.  

O contato foi iniciado pelo encarregado de negócios da Embaixada do Brasil na 

capital norte-americana. Este, cumprindo ordens do presidente, solicitou como uma 

“medida preliminar às negociações” que as autoridades soviéticas fornecessem uma 

“explicação” ao Brasil ao respeito do incidente que motivou a ruptura de relações 

diplomáticas entre os dois países em 1947. Uma comunicação da Divisão Política do 

Itamaraty mostrava que até o final do mês de agosto, nenhuma resposta havia sido dada 

por Moscou682. Essa medida, como seria razoável imaginar, correspondia “aos reclamos 

de importante setor de opinião civil e militar brasileira683”.  

O governo brasileiro queria que fossem trocadas duas notas: a primeira sobre o 

reatamento em si (justificado por ambas as partes com base na “conveniência do 

intercâmbio econômico”), e a segunda que fixasse a “extensão dos privilégios e 

imunidades a serem reciprocamente reconhecidos”. A esse respeito, estudos ainda 

estavam em andamento684. Para o Kremlin, a questão das imunidades diplomáticas e 

número máximo de funcionários nas representações era chave685. Essas discordâncias 

bloqueavam, momentaneamente, a conclusão do reatamento.  

Apesar das dificuldades, uma entrevista de tom otimista de Jânio Quadros 

concedida a Oleg Ignatiev, da agência TASS, durante a visita da Missão de Boa Vontade 

da URSS seria divulgada também no início de agosto. O presidente afirmou que apesar 

de comércio bilateral ainda ser “incipiente”, a União Soviética encontraria “muito o que 

comprar no Brasil”. Além disso, Quadros disse que o país conhecia “a capacidade, quase 

ilimitada, dos soviéticos de atender às necessidades do desenvolvimento econômico 

brasileiro”. Em relação ao reatamento, asseverou que, “em curto prazo”, estudos sobre o 

tópico deveriam “estar concluídos686”.  

                                                           
681 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 632.61/7-2661, box 1328, Telegrama 221, Rio-State, Confidencial, Rio 
de Janeiro, 26 de julho de 1961.  
682 AHMRE, 920.1 (42)(00) (1942-66), Informação da Divisão Política, Secreto, 31 de agosto de 1961.  
683 AHMRE, 920.1 (42)(00) (1942-66), MRE-Washington, Secreto, “Restabelecimento de relações 
diplomáticas entre o Brasil e a URSS”, Brasília, 5 de agosto de 1961, p. 2.  
684 AHMRE, Telegramas-CTs (Recebidas e Expedidas). Q-W, 1960-61, caixa 42, MRE-Washington, 
Secreto, “Restabelecimento de relações diplomáticas entre o Brasil e a URSS”, Brasília, 4 de agosto de 
1961, p. 1-2.  
685 AHMRE, 920.1 (42)(00) (1942-66), Buenos Aires-MRE, Secreto, “Reatamento de relações com a 
URSS. Restrições às Missões soviéticas”, Buenos Aires, 9 de agosto de 1961. 
686 O Estado de São Paulo, 2 de agosto de 1961, p. 5. Trechos da entrevista também foram publicados em 
O Globo, 1º de agosto de 1961, p. 1.  
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Assim, no início de agosto de 1961, com o reatamento encaminhado, mas não 

concluído, o vice-presidente João Goulart desembarcaria em Moscou chefiando uma 

Missão Comercial com destino à República Popular da China.  

 

3.4 Missão à URSS e China Continental 

 

A escala em Moscou da missão comercial brasileira, chefiada pelo vice-

presidente João Goulart, com destino à República Popular da China é um evento que 

carece de uma análise pormenorizada na literatura. Rodrigues (1966), Araújo (1996), 

Amado (1996), Vizentini (2004) e Bueno (2008) não mencionam a parada da delegação 

na URSS quando tratam da viagem do grupo brasileiro à China687.  

Deve-se notar que a inclusão de Moscou no roteiro foi decidida somente muito 

próxima da viagem. Designado por Quadros para ser o sub-chefe dessa missão em maio, 

o então ministro-conselheiro da Embaixada do Brasil em Tóquio, Araújo Castro, relata 

que recebeu a confirmação da data apenas em 26 de julho – um dia depois, conforme já 

vimos, do presidente ordenar Arinos a iniciar as tratativas para o reatamento com a URSS 

em Washington – de que deveria estar em Paris para acompanhar Goulart e a comitiva à 

URSS e RPC já no dia 31688. No relatório do ministro-conselheiro há diversos pontos, 

ainda a respeito da preparação da viagem e de suas interações com o vice-presidente, que 

são dignos de nota.  

O primeiro, assim como relatado nas memórias do chanceler Afonso Arinos, é 

que não era a intenção original de Quadros enviar o vice-presidente para chefiar a 

Missão689. Após desempenhar o papel de observador do Brasil à Reunião Preparatória da 

Conferência de Chefes de Estado e de Governo dos Países Não-Alinhados, Araújo Castro 

esteve de passagem pelo Brasil em junho e verificou que as ideias sobre a “chefia, 

composição, objetivos e natureza da Missão à China Continental” eram “muito vagas e 

imprecisas”. Surpreendeu-se que “não se estavam realizando quaisquer reuniões no 

Itamaraty” sobre o assunto, e que com a missão ainda não constituída e “desconhecendo-

                                                           
687 RODRIGUES (1966, p. 135-39), ARAUJO (1996, p. 273). AMADO (1996, p. 283-84). VIZENTINI 
(2004, p. 155 e p. 172). CERVO E BUENO (2008, p. 319).  
688 AHMRE, 812 (42)(00) (1959-63), Hong Kong-MRE, Secreto, “Relatório Político da Missão Comercial 
do Brasil à República Popular da China”, Hong Kong, 4 de setembro de 1961, p. 1-4. 
689 Arinos afirma que a intenção original de Quadros era enviar o empresário José Ermírio de Moraes como 
chefe da delegação comercial brasileira. Segundo o ex-chanceler, foi somente após o nome de Moraes ser 
rechaçado no Senado e o empresário declinar do convite em conversa com o próprio Arinos, que o 
presidente Quadros pensou em Goulart. Arinos também não menciona a parada da missão comercial 
brasileira em Moscou. MELO FRANCO (1968, p. 166).   
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se o verdadeiro pensamento do presidente” era “impossível” um aprofundamento nos 

assuntos ligados ao possível intercâmbio entre os dois países. Na reunião que teve com o 

presidente da República no dia 21 de junho, Quadros, segundo Castro, estava “muito 

interessado” em ouvir sobre o Cairo, mas “sobremaneira silencioso” em relação à China. 

Quando o tópico surgiu, Quadros apenas afirmou laconicamente: “O Senhor regressará 

ao Japão e receberá instruções”. Naquela oportunidade, de acordo com o diplomata, tinha-

se conhecimento que Marcondes Ferraz havia sido convidado para a chefia da Missão e 

“que estava inclinado a recusar o cargo”. Ainda em Brasília, pouco tempo depois, Castro 

soube que Ferraz havia recusado o convite e que “o Itamaraty aventava” o nome de João 

Carlos Vital. Quadros recomendava, no entanto, “o mais rigoroso sigilo” sobre os nomes 

a serem escolhidos para a Missão e determinou ao Itamaraty que não fizesse, naquela 

oportunidade, quaisquer “novos convites”. A explicação que lhe foi dada – a qual Castro 

achou “bastante plausível690” – era de que o presidente: 

 “[...] não desejaria dar qualquer significação política à Missão 
Comercial, não desejava que a mesma viesse coincidir com a visita 
oficial do Vice-Presidente, com quem estava praticamente de relações 
cortadas, em consequência à devolução ostensiva de uma carta que lhe 
dirigira o Senhor João Goulart. Parecia, assim, inteiramente afastada, a 
hipótese de uma designação do Vice-Presidente para a chefia da Missão 
Comercial691”.  
 

Goulart havia enviado uma carta a Quadros questionando a atitude de membros 

de comissões de sindicância instituídas pelo presidente para averiguar irregularidades na 

administração de diversos órgãos públicos. Nas comissões do Instituto de Aposentadorias 

e Pensões dos Bancários (IAPB) e Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS), 

o nome do vice-presidente era mencionado. Na mensagem a Jânio, Goulart denunciava 

“o condenável procedimento” das comissões e manifestava sua “justificada revolta” 

afirmando que as mesmas não deveriam se constituir em “elementos de demolição moral 

e competição política692” (FERREIRA, 2011, p. 221-22). 

                                                           
690 AHMRE, 812 (42)(00) (1959-63), Hong Kong-MRE, Secreto, “Relatório Político da Missão Comercial 
do Brasil à República Popular da China”, Hong Kong, 4 de setembro de 1961, p. 3-5. Afonso Arinos, em 
suas memórias, afirma que a intenção original de Quadros seria enviar o empresário José Ermírio de Moraes 
como chefe da delegação comercial brasileira. Segundo o ex-chanceler, foi somente após o nome de Moraes 
ser rechaçado no Senado e o empresário declinar do convite em conversa com o próprio Arinos, que o 
presidente Quadros pensou em Goulart. Arinos também não menciona a parada da missão comercial 
brasileira em Moscou. MELO FRANCO (1968, p. 166).  
691 AHMRE, 812 (42)(00) (1959-63), Hong Kong-MRE, Secreto, “Relatório Político da Missão Comercial 
do Brasil à República Popular da China”, Hong Kong, 4 de setembro de 1961, p. 4. 
692 FERREIRA (2011, p. 221-22). Ao mesmo tempo, Goulart apresentou uma cópia da mesma carta à 
imprensa. Ibid.  
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Quadros reagiu de forma dura: “Restitua-se a carta ao ilustre signatário, por não 

se encontrar vazada em termos próprios, além de não representar a verdade”. Em maio de 

1961, a comissão de inquérito do IAPB acusaria Goulart de utilizar uma caminhonete do 

Instituto dos Bancários para o transporte de itens particulares. (FERREIRA, 2011, p. 

222).  

Deputados e senadores também seriam alvo dessas comissões. Parlamentares 

acusavam o presidente de “tentar desmoralizar” o Poder Legislativo. Quadros observava, 

dessa forma, a emergência de uma “feroz oposição” a seu governo no Congresso 

Nacional. Lá, os conservadores já mostravam sua insatisfação pela política externa e as 

esquerdas pela política econômica. O vice-presidente, afastado de Quadros pelas 

acusações que havia sofrido, observava o agravamento do quadro político doméstico à 

distância (FERREIRA, 2011, p. 222-23)693. 

Seria nesse cenário de desconfiança e “rompido com o presidente” que Goulart 

receberia o convite de Afonso Arinos para chefiar a missão comercial à China 

(FERREIRA, 2011, p. 224). Em suas memórias, o chanceler relembra a conversa que teve 

com o vice-presidente em junho de 1961. Nas palavras de Arinos, Goulart afirmou-lhe – 

após “acentuar” que não colocava o chanceler “dentro do esquema” – que Quadros tinha 

“um plano para dificultar-lhe a vida” e o convite era: 

“[...] malicioso e o colocava em incômodo dilema. Se aceitasse, seria 
acusado pelos grupos políticos conservadores, civis e militares, de fazer 
demagogia esquerdista; se recusasse, ficaria malvisto em setores 
importantes do seu próprio partido694”.  
 

Ao rememorar o episódio, Arinos afirma que tentou “apagar essa impressão do 

espírito do Vice-Presidente, mas sem resultado” (MELO FRANCO, 1968, p. 166). 

Goulart ainda solicitaria que o chanceler o entregasse uma carta sobre as finalidades 

comerciais da viagem na presença de jornalistas. Segundo Arinos, o vice-presidente 

queria “firmar a responsabilidade do governo na sua missão” (MELO FRANCO, 1968, 

p. 167). Para Ferreira (2011), a escolha seria a que “menos o prejudicaria politicamente” 

(FERREIRA, 2011, p. 224).  

A essa altura, no entanto, não há indício de que a URSS fosse uma escala 

programada da viagem. Com relação à China, deve-se lembrar que em maio de 1961 uma 

Missão Comercial da República Popular da China havia visitado o Brasil para examinar 

                                                           
693 Para um desabafo de Quadros sobre o Congresso Nacional, no final de julho de 1961, em uma conversa 
com Arinos veja MELO FRANCO (1968, p. 161-162).  
694 Ibid., p. 166.  
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as possibilidades de intercâmbio e identificar os principais entraves às trocas 

(RODRIGUES, 1966, p. 135-136)695.  

De acordo com o relatório de Araújo Castro, sabia-se que o vice-presidente 

deveria visitar, “muito em breve” a RPC, em atenção ao convite feito pelo vice-presidente 

Pi-Wu696 (Goulart, como vimos, havia programado essa visita em dezembro de 1960, 

após a passagem por Moscou, mas desistiu alegando que necessitava voltar ao Brasil). 

Antes de partir do Rio, Araújo Castro ainda se reuniu com Afonso Arinos e com Jorge de 

Carvalho e Silva, então chefe do Departamento Econômico do Itamaraty, que encontraria 

o restante da Missão já em Beijing. A decisão de passar por Moscou foi tomada em 

meados de julho, mas Castro não menciona como isso foi feito exatamente. Para ele: 

“[...] a inclusão de Moscou no roteiro viria agravar o aspecto “político” 
da Missão, que mudaria inevitavelmente de caráter com a súbita e 
inesperada designação do Vice-Presidente para a chefia do grupo 
enviado à China Continental697”.  
 

A inclusão de Moscou no roteiro e a escolha de Goulart para chefiar a Missão 

contribuiriam, segundo Castro, para dar um aspecto político à empreitada698. No dia 15 

de julho, Quadros se reúne com Goulart e aceita formalmente chefiar a missão 

comercial699. Ao encontrar com Araújo Castro em Paris em 30 de julho, Goulart afirmou 

que havia aceitado a chefia da Missão devido ao pedido do presidente que estava muito 

interessado na expansão do comércio exterior e convencido de que não se poderia 

“ignorar a existência de um país de 600 milhões de habitantes700”.  

Indagado por um repórter a respeito de suas desavenças com Quadros, o vice-

presidente afirmou que “relacionar o incidente com a minha viagem” era “pura intriga”. 

Sobre o reestabelecimento de relações diplomáticas com a URSS disse que estava em 

posição confortável para falar sobre o tema já que “nós íamos ao encontro de Jânio, mas 

ele foi ao encontro do nosso partido” (FERREIRA, 2011, p. 224-225).  

                                                           
695 No primeiro semestre de 1961, uma delegação comercial brasileira chefiada por Otto Rocha e Silva, 
então diretor da Associação Brasileira para a Promoção do Comércio Internacional (ex-diretor do Escritório 
Brasileiro de Fomento do Comércio Internacional, conforme vimos), visitou a China Continental e teve um 
encontro com um dos mais importantes líderes chineses, o marechal Zhu De. Veja NARA, RG 59, CDF 
(1960-63), 632.60/7-2161, box 1328, Despatch 58, Rio-State, Confidencial, Rio de Janeiro, 21 de julho de 
1961, p. 2-3.  
696 AHMRE, 812 (42)(00) (1959-63), Hong Kong-MRE, Secreto, “Relatório Político da Missão Comercial 
do Brasil à República Popular da China”, Hong Kong, 4 de setembro de 1961, p. 3-4. 
697 Ibid., p. 4-5. 
698 Ibid., p. 5. 
699 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 632.60/10-1261, box 1328, Despatch 302, Rio-State, Confidencial, Rio 
de Janeiro, 12 de outubro de 1961, p. 13.  
700 AHMRE, 812 (42)(00) (1959-63), Hong Kong-MRE, Secreto, “Relatório Político da Missão Comercial 
do Brasil à República Popular da China”, Hong Kong, 4 de setembro de 1961, p. 5. 
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Com o cargo de chefia nas mãos do vice-presidente restaria a Castro – segundo 

o desejo do próprio Goulart – a parte das negociações comerciais. Afinal, o vice-

presidente tinha “poderes para tudo e não podia receber instruções de um Ministro[-

conselheiro]”701. Castro afirmou explicitamente ao vice-presidente que a presença dele à 

frente da Missão dava à mesma “um caráter político indisfarçável de aproximação”. Ele 

temia que a delegação fosse demasiadamente “bem recebida702”.  

Isso porque para Araújo Castro, os termos da comunicação do presidente 

Quadros a Khrushchev e Brezhnev, entregue em Paris em 19 de julho pelo embaixador 

Alves de Souza, eram “demasiado calorosos e desnecessariamente abertos”. O sub-chefe 

da delegação brasileira considerava que uma vez satisfeitas e tomadas as “precauções 

relativas à segurança nacional”, o reatamento deveria ser promovido em “bases frias e 

corretas”, sem “grande ênfase” e reafirmando que a iniciativa “não implicava em qualquer 

mudança dos rumos da política exterior do Brasil703”.  

Ainda em Paris, Castro soube da existência de um grupo “não-oficial” que iria 

acompanha-los a Moscou e Beijing. O governo chinês concedeu ao vice-presidente dez 

passagens Rio-Moscou-Beijing-Rio para que as utilizasse da maneira como melhor 

entendesse. Isso motivou os convites aos secretários Eugênio Cailar Ferreira, Raul Ryff 

e Dirceu di Pasca; seu assessor para assuntos sindicais, Gilberto Crockatt de Sá, o 

professor e jurista Evandro Lins e Silva e o jornalista da Última Hora, João Etcheverry. 

Goulart mencionou a Castro que essas pessoas iriam assessorá-lo na parte relativa à 

“visita”. Já a Missão Comercial, sob a chefia do ministro-conselheiro, lidaria com as 

negociações econômicas e comerciais propriamente ditas. Apesar desses reforços, e de 

uma solicitação feita junta ao Itamaraty por Castro, a Missão não trazia “códigos 

telegráficos” tornado a comunicação com a Secretaria de Estado impossível em assuntos 

de natureza confidencial. Além disso, a delegação não contava com nenhum intérprete – 

algo “inconcebível” para o sub-chefe da Missão704.  

A comitiva brasileira não estava somente “desaparelhada” em termos de pessoal 

– para usar a expressão empregada por Araújo Castro em seu relatório705 – como, 

aparentemente, confirmaria ao Ministério dos Negócio Estrangeiros da URSS que 

                                                           
701 AHMRE, 812 (42)(00) (1959-63), Hong Kong-MRE, Secreto, “Relatório Político da Missão Comercial 
do Brasil à República Popular da China”, Hong Kong, 4 de setembro de 1961, p. 5. 
702 Ibid., p. 7. 
703 Ibid. 
704 Ibid., p. 10-11.  
705 AHMRE, 812 (42)(00) (1959-63), Hong Kong-MRE, Secreto, “Relatório Político da Missão Comercial 
do Brasil à República Popular da China”, Hong Kong, 4 de setembro de 1961, p. 10.  
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permaneceria em Moscou por três dias – e não apenas para uma parada técnica – muito 

pouco tempo antes de sua chegada na capital soviética.  

Em correspondência ao Comitê Central no início de agosto, Gromyko lembrava 

a cúpula do PCUS que o vice-presidente Goulart lideraria uma delegação comercial 

brasileira em visita à República Popular da China com trânsito por Moscou. Sublinhava 

que a comitiva incluía representantes “proeminentes” do Congresso, bem como do 

Departamento Comercial do Itamaraty totalizando 15 pessoas. Afirmava, em nome do 

ministério dos Negócios Estrangeiros da URSS, que seria “aconselhável” que o vice-

presidente do Presidium do Soviete Supremo da URSS, I. S. Koditsa, além de 

funcionários do MID e representantes soviéticos na Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) encontrassem-no no aeroporto. Caso o grupo manifestasse o desejo de 

permanecer em Moscou por um ou dois dias, isso deveria ser aceito706.  

A comitiva, por fim, acabou incluindo 22 pessoas. Além de Goulart, figuravam 

o sub-chefe Araújo Castro, os senadores Antônio de Barros Carvalho (PTB-PE) e Dix-

Huit Rosado (UDN-RN), além dos deputados federais Gabriel Hermes (UDN-PA) e 

André Franco Montoro (PDC-SP). Representantes do Conselho de Segurança Nacional, 

Banco do Brasil, Associação Brasileira dos Exportadores, IBC, Instituto do Açúcar e 

Álcool, além dos setores madeireiro e de produção de arroz compunham a delegação. Um 

círculo de pessoas próximas a Goulart, o grupo “não-oficial” já citado, completavam a 

lista707.  

Na curta agenda programada, uma reunião e banquete com Koditsa no dia 10, 

além de um encontro com o ministro do Comércio Exterior, Nikolai Patolichev, no dia 

seguinte. Na programação oficial da visita, havia um lembrete para que fossem 

providenciados convites para Goulart comparecer a eventos relacionados ao recente 

lançamento da Vostok-2708. Dois dias antes da chegada da delegação brasileira, o 

cosmonauta soviético German Titov havia retornado em segurança à Terra após uma 

missão que durou aproximadamente 24 horas, na qual completou 17 órbitas ao redor do 

planeta. Quatro meses após o histórico voo de Gagarin, Titov realizava o mais longo voo 

                                                           
706 A.A. Gromyko ao CC do PCUS, Sem título, GARF, f. 7523, op. 108, d. 274, 3 de agosto de 1961, p. 2.  
707 “Spravka – O prebivanii v SSSR Brazilskoi torgovoi delegatzii vo glave s vitze-prezidentom Brazilii 
Joao Gulartom”. Elaborado por V. Sherbatykh. GARF, f. 7523, op. 108, d. 274, 16 de agosto de 1961, p. 
48-49.  
708 “Programma – O prebivania v SSSR Brazilskoi torgovoi delegatzii vo glave s vitze-prezidentom Brazilii 
Joao Gulartom”. GARF, f. 7523, op. 108, d. 274, sem data, p. 5-6. Em vez de Patolichev, a delegação se 
reuniu com o vice-ministro do Comércio Exterior, S. A. Borisov. Veja “Spravka – O prebivanii v SSSR 
Brazilskoi torgovoi delegatzii vo glave s vitze-prezidentom Brazilii Joao Gulartom”. Elaborado por V. 
Sherbatykh. GARF, f. 7523, op. 108, d. 274, 16 de agosto de 1961, p. 50.  
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espacial já feito. A viagem seria um importante marco inicial para o estudo dos efeitos da 

ausência de gravidade no corpo humano e reafirmaria, novamente, a liderança soviética 

nesse campo709.  

Foi nessa atmosfera de otimismo com as possibilidades de mais avanços 

tecnológicos e científicos que Nikita Khrushchev e o presidente do Presidium do Soviete 

Supremo, Leonid Brezhnev, receberiam a comitiva brasileira – em duas reuniões não 

previstas na programação original. No encontro com o primeiro–secretário, Goulart 

esteve acompanhado de toda a comitiva, mas somente os parlamentares Gabriel Hermes 

e Antônio de Barros Carvalho se pronunciaram ao longo do encontro710. Do lado 

soviético, além de Khrushchev, estavam presentes o vice-ministro dos Negócios 

Estrangeiros, Vassily Kuznetsov, além do chefe do Departamento de Relações 

Internacionais do Presidium e o vice-chefe do Departamento de Américas do MID711.  

Goulart cumprimentou Khrushchev pelo feito de Titov e lembrou que o “povo 

brasileiro” havia recebido “calorosamente” Yuri Gagarin recentemente. Entrando 

propriamente no tópico das relações bilaterais, o vice-presidente afirmou que trocas 

comerciais estavam se desenvolvendo de “forma bem-sucedida”. Sublinhou que o 

presidente Quadros já havia dado “muito recentemente instruções concretas” (no dia 25 

de julho conforme já visto) visando o restabelecimento das relações diplomáticas entre 

Brasil e URSS. Disse também que o “povo brasileiro” e, “especialmente a classe 

trabalhadora” acompanhavam “atentamente” os esforços dos soviéticos para o 

desenvolvimento de sua economia e aumento de seu bem-estar712.  

O primeiro-secretário agradeceu a Goulart, delineou brevemente os princípios 

oficiais da coexistência pacífica e enveredou sua fala imediatamente para números da 

produção industrial soviética. “Nós estamos confiantes em nosso sistema”, afirmou 

Khrushchev. Segundo ele, em 1970, a URSS alcançaria os Estados Unidos em produção 

e, em 1980, produziria duas vezes mais do que a superpotência capitalista. Sua confiança 

e otimismo permeariam toda a fala: “[...] agora nós estamos voando ao redor do globo 

[...]. Nós voamos em volta da Terra por 25 horas. Mas nós podemos voar ainda mais”. 

                                                           
709 CHERTOK (2009, p. 191-201).  
710 AHMRE, 812 (42)(00) (1959-63), Hong Kong-MRE, Secreto, “Relatório Político da Missão Comercial 
do Brasil à República Popular da China”, Hong Kong, 4 de setembro de 1961, p. 11.  
711 “Zapis Besedi – N. S. Khrushcheva s vitze-prezidentom Brazilii Joao Gulartom i tchlenami Brazilskoi 
torgovoi delegatzii, napravliáiucheisiá b KNR. GARF, f. 7523, op. 108, d. 274. Moscou, 10 de agosto de 
1961, p. 31.  
712

 “Zapis Besedi – N. S. Khrushcheva s vitze-prezidentom Brazilii Joao Gulartom i tchlenami Brazilskoi 
torgovoi delegatzii, napravliáiucheisiá b KNR. GARF, f. 7523, op. 108, d. 274. Moscou, 10 de agosto de 
1961, p. 23. 
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Reconhecia, no entanto, que a União Soviética estava atrasada em relação aos Estados 

Unidos quando o assunto era produção agrícola. Afirmava, porém, que alcançariam os 

Estados Unidos pois tinham colocado para si a meta de aumentar a produção agrícola de 

4 a 5 vezes num curto período de 5 a 6 anos. Argumentava que fariam isso aumentando a 

produtividade do trabalho com um novo modelo de trator, mais moderno e eficiente, e 

com novas plataformas para ordenha elétrica de vacas. Interessante notar que seu 

otimismo nas possibilidades de avanços científicos em qualquer área do conhecimento 

era relacionado aos feitos extraordinários do programa espacial soviético: “Nós fizemos 

os foguetes, de alguma forma aprenderemos a ordenhar vacas713”. 

De forma estritamente objetiva, Gabriel Hermes entrou na conversa perguntando 

a Khrushchev a respeito dos planos da URSS em fornecer assistência econômica a países 

subdesenvolvidos. O primeiro-secretário destacou que a superpotência socialista já 

prestava auxílio a esses países e que com o crescimento de sua economia doméstica, a 

“escala da ajuda” aumentaria “proporcionalmente”. Mencionaria, como esperado, o 

complexo metalúrgico de Bhilai, na Índia, e a expansão da capacidade produtiva que 

estava sendo feita nessa mesma planta714.  

Do ponto de vista do governo indiano, Engerman (2018) afirma que o projeto 

era parte de uma expansão da capacidade siderúrgica estatal do país, mas não 

‘necessariamente um símbolo de melhora das relações bilaterais’. O primeiro-ministro 

Nehru, no entanto, chamou a planta de prenúncio para ‘uma Índia do futuro’ – esse futuro, 

como Engerman (2018) sustenta, seria ‘industrial e autossuficiente, mas não soviético’. 

(ENGERMAN, 2018, p. 129).  

É exatamente nesse ponto que as aspirações de Índia e Brasil se cruzavam: a 

percepção de que a URSS poderia contribuir para o esforço de industrialização doméstico 

dirigido pelo Estado. O tópico das possibilidades de assistência econômica continuaria a 

permear a conversa dos brasileiros com Khrushchev. “A URSS também conduz uma 

construção no Egito”, mencionou Goulart em seguida. Khrushchev prosseguiu falando 

sobre a represa de Assuã e asseverando de que se tratava de um auxílio em “termos muito 

favoráveis” ao Egito. O líder socialista aproveitaria a oportunidade para, mais uma vez, 

afirmar que a mera existência da URSS fazia com que os países subdesenvolvidos 

                                                           
713 “Zapis Besedi – N. S. Khrushcheva s vitze-prezidentom Brazilii Joao Gulartom i tchlenami Brazilskoi 
torgovoi delegatzii, napravliáiucheisiá b KNR. GARF, f. 7523, op. 108, d. 274. Moscou, 10 de agosto de 
1961, p. 23-26.  
714 Ibid., p. 26-27. 
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tivessem mais possibilidades de buscar auxílio econômico com as potências capitalistas: 

“Se não houvesse a União Soviética, então os imperialistas somente saqueariam, não 

ajudariam, eles não dariam 5 copeques”. Tentando aproximar a questão do auxílio 

econômico ao Brasil, Hermes agradeceu a exposição do primeiro-secretário afirmando 

que esperava que a URSS também fosse ajudar a América Latina715.  

“Nós já estamos ajudando Cuba”, replicou Khrushchev. Justificava a posição 

soviética a partir do confronto bipolar onde ambas as superpotências teriam o mesmo 

status de poder: “Nós compramos açúcar dela, apesar de termos o nosso, nós ajudamos 

com armas. Os americanos perguntam-nos: por que você ajuda Cuba, pois ela está tão 

próxima de nós? E nós respondemos: por que você ajuda a Turquia e o Irã? Nossos 

direitos são iguais”. Prosseguiu dizendo que também vendiam equipamentos petrolíferos 

para a Argentina – algo que os Estados Unidos, segundo ele, “nunca fariam716”.  

Hermes aproveitou a oportunidade para mencionar uma particularidade 

importante da geologia brasileira. O deputado afirmou a Khrushchev que, no Brasil, o 

petróleo era de difícil acesso. Lembrou – sem mencionar explicitamente o conhecido 

Relatório Link de 1960 – que técnicos norte-americanos buscaram por ele, recentemente, 

mas não o encontraram. O primeiro-secretário respondeu lembrando que o mesmo havia 

acontecido com a Índia. Os ingleses buscaram pelo produto, mas não o encontraram. Para 

Khrushchev, o caminho para o Brasil resolver sua questão da independência energética 

passava pela industrialização. Suas palavras, apesar de não terem nenhum embasamento 

empírico, mostrar-se-iam proféticas no caso do petróleo brasileiro nas décadas seguintes: 

  

“Antes da Revolução [1917], nós também não conseguíamos encontrar 
petróleo, uma vez que nós não tínhamos nenhuma indústria. Nós 
perfuramos na profundidade de 500 metros e não encontramos lá o que 
procurávamos, e quando penetramos por 3000, eles encontraram. O 
Brasil é um país rico717”.  

 

Ao perceber que a conversa se aproximava do fim, Goulart afirmou que esperava 

ver o primeiro-secretário em breve no Brasil. Khrushchev respondeu entre o jocoso e o 

cálculo político pragmático: “Mas eu sou comunista [...]. Se vocês não têm medo de um 

comunista, eu irei”. Goulart fez questão de afirmar que o líder soviético era um “amigo” 

                                                           
715 “Zapis Besedi – N. S. Khrushcheva s vitze-prezidentom Brazilii Joao Gulartom i tchlenami Brazilskoi 
torgovoi delegatzii, napravliáiucheisiá b KNR. GARF, f. 7523, op. 108, d. 274. Moscou, 10 de agosto de 
1961, p. 26-27. Copeques são centavos de rublos (moeda soviética e, atualmente, russa).  
716 Ibid., p. 27.  
717 Ibid., p. 27-28.  
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e que não existia mais “medo de comunistas” no Brasil. Segundo ele, o respeito 

internacional que a superpotência gozava provinha de seus “grandes progressos”:  

“Preconceito contra a União Soviética não há mais. Independentemente 
de posições políticas e ideológicas, todos reconhecem atualmente os 
grandes progressos da URSS. Pessoas de diferentes pontos de vista 
ideológicos estão sentadas nesta mesa, mas eu estou convencido de que 
expresso uma opinião comum quando eu falo a respeito dos progressos 
da URSS718”. 
 

Prosseguiu afirmando ainda que a “América do Sul dos nossos dias não é a 

América de cinco anos atrás719”. Khrushchev concordou com Goulart e mencionou 

imediatamente a posição de Quadros em relação a Cuba. Considerou-a uma “posição de 

princípio e corajosa”. Segundo ele, essa posição não dizia respeito apenas a Cuba. Era 

sobre o “direito de os EUA interferirem nos assuntos da América Latina”. Para 

Khrushchev, o governo norte-americano gostaria de assumir o papel de “gendarmerie”. 

“Hoje eles querem endireitar Cuba, e amanhã, se algo acontecer, o Brasil. Eles 

endireitaram a Guatemala”, afirmava o primeiro-secretário utilizando-se de uma retórica 

bipolar. Ainda a respeito de Cuba, lembrou da recente reunião com o presidente Kennedy, 

realizada em Viena, na qual teria afirmado ao norte-americano: “Fidel Castro não é 

comunista, mas você fará dele um comunista. Você ataca Cuba, você não compra açúcar 

e não vende nada para ela. Quer sufocar Cuba [...]. Para onde mais pode ir Fidel Castro? 

Por isso, os EUA podem fazer de Castro um comunista720”. A argumentação de 

Khrushchev omitia habilmente, no entanto, a possibilidade de a URSS auxiliar Cuba 

visando prevenir uma maior influência da República Popular da China na América Latina. 

Por outro lado, colocava ênfase em algumas características da política externa norte-

americana que foram se consolidando ao longo dos anos 1950, criadas pela conjuntura da 

Guerra Fria, como a adoção de uma ‘posição rígida e hostil’ perante Castro e a diretriz de 

excluí-lo como ‘possível interlocutor’ (PETTINÀ, 2011, p. 270-271).  

O primeiro-secretário também sabia adotar um tom mais cauteloso em suas falas 

quando necessário. Provavelmente notando posições divergentes sobre Cuba entre 

Goulart e Hermes, Khrushchev seria mais prudente antes de se despedir dos brasileiros: 

                                                           
718 Ibid., p. 28. 
719 Ibid.  
720 “Zapis Besedi – N. S. Khrushcheva s vitze-prezidentom Brazilii Joao Gulartom i tchlenami Brazilskoi 
torgovoi delegatzii, napravliáiucheisiá b KNR. GARF, f. 7523, op. 108, d. 274. Moscou, 10 de agosto de 
1961, p. 29. Araújo Castro também faz menção aos comentários de Khrushchev sobre as relações entre 
Estados Unidos e Cuba. Veja AHMRE, 812 (42)(00) (1959-63), Hong Kong-MRE, Secreto, “Relatório 
Político da Missão Comercial do Brasil à República Popular da China”, Hong Kong, 4 de setembro de 1961, 
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“[...] eu não vou interferir nos seus assuntos. Vocês são representantes de diferentes 

partidos, vocês se resolvam entre si721”. Goulart sublinharia novamente que a política 

externa de Quadros tinha amplo apoio popular nos mais variados espectros ideológicos. 

O vice-presidente e o primeiro secretário terminariam a reunião em um tom de 

aproximação política amistosa: 

 

J. Goulart: O curso da política externa do presidente Jânio Quadros é 
agora apoiado por todos os partidos, já que nós acreditamos que os 
interesses de Estado estão acima dos [interesses] dos partidos. 
N.S. Khrushchev: Isso é sábio, isso é corajoso. 
J. Goulart: E os interesses pela paz no mundo estão acima dos interesses 
particulares do Brasil. 
N.S. Khrushchev: Vamos lutar pela paz juntos. 
J. Goulart: Nessa luta, você pode contar com o nosso apoio. 
N.S. Khrushchev: Obrigado722. 
 

É interessante notar o desabafo feito por Goulart logo após a reunião com 

Khrushchev. Os soviéticos registraram-no enquanto o vice-presidente estava ainda dentro 

do carro – muito possivelmente saindo do Kremlin para algum outro compromisso ou 

para voltar ao hotel – e, ao que tudo indica, sem a presença do deputado udenista Gabriel 

Hermes. Goulart afirmou que o encontro com Khrushchev seria de grande importância na 

luta contra as forças reacionárias que resistiam à restauração de relações com a URSS. 

Prosseguiu dizendo que, após o encontro com o primeiro-secretário, os membros 

reacionários da delegação brasileira colocariam “o rabo entre as pernas”, pois não 

poderiam mais repetir suas fábulas sobre a União Soviética. “Tudo o que minha delegação 

viu confirmou meus pronunciamentos sobre os sucessos da União Soviética: agora, 

quando eu falar sobre a União Soviética, eles, os reacionários, permanecerão em 

silêncio723”, asseverou.  

Conversações sobre os progressos técnicos da superpotência socialista 

prosseguiriam no dia seguinte. Leonid Brezhnev receberia a delegação brasileira 

contando sobre os recentes avanços no desenvolvimento das terras virgens no 

Cazaquistão e na Sibéria. Do lado soviético, além do presidente do Presidium, estava 

presente apenas o chefe do Departamento de Relações Internacionais do Presidium. Pelo 

                                                           
721 “Zapis Besedi – N. S. Khrushcheva s vitze-prezidentom Brazilii Joao Gulartom i tchlenami Brazilskoi 
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lado brasileiro, Goulart iniciou a conversa dizendo que no dia anterior a delegação havia 

tido uma “conversação franca e muito interessante” com Khrushchev. “Franqueza é um 

aspecto característico de nossa política (externa) e diplomacia. Por isso, nós somos fáceis 

de compreender”, explicou Brezhnev. Goulart trouxe, logo em seguida, o tópico da 

recente viagem de Titov afirmando que “agora todos espera[va]m um pouso na Lua”. 

Assim como o primeiro-secretário, a confiança do presidente do Presidium na capacidade 

técnica e científica soviética era grande: “Isso vai acontecer”, respondeu-lhe. Lembrou 

que Titov havia sido condecorado no dia da chegada dos brasileiros, e que nessa 

festividade a delegação chefiada pelo vice-presidente era esperada também (entre outros 

convidados). Após o pedido de desculpas de Goulart pelo não-comparecimento, Brezhnev 

lamentou da mesma forma e disse que a comitiva, se estivesse lá, seria testemunha da 

“nossa alegria724”.  

Assim como no encontro com Khrushchev, Gabriel Hermes fez a primeira 

pergunta objetiva do encontro. Possivelmente sugestionado pela própria exposição inicial 

do presidente do Presidium no início do encontro, o deputado indagou Brezhnev sobre 

onde poderia obter mais informações a respeito do desenvolvimento de regiões que eram 

anteriormente atrasadas da URSS. O soviético respondeu mais dados poderiam ser 

obtidos com ele mesmo, em comissões de governos locais e no Gosplan. Em seguida, o 

memorando de conversação foi editado por quem o transcreveu, sintetizando a fala de 

Brezhnev. Segundo esse resumo, o presidente do Presidium afirmou que o principal ponto 

para o desenvolvimento de regiões anteriormente atrasadas residia no princípio de 

amizade entre os povos, o desejo do governo/Partido pelo desenvolvimento por meio da 

implementação de um plano de Estado unificado. Mencionou, como exemplo, o 

desenvolvimento das repúblicas da Ásia Central. Hermes solicitou que fosse dada a ele a 

possibilidade de conhecer mais sobre isso após seu retorno da República Popular da 

China725. 

Goulart, então, leu um pronunciamento afirmando que o “povo e o governo do 

Brasil” queriam uma “nova reaproximação com a União Soviética” e que o presidente 

                                                           
724 “Zapis Besedi – L. I. Brejneva s vitze-prezidentom Brazilii Joao Gulartom i tchlenami Brazilskoi 
torgovoi delegatzii, napravliáiucheisiá b KNR. GARF, f. 7523, op. 108, d. 274. Moscou, 11 de agosto de 
1961, p. 35-36.  
725 Ibid., p. 36. O secretário do vice-presidente, Raul Ryff, solicitou uma permissão para que alguns 
membros da delegação retornassem à União Soviética, por 7 dias, após a visita à República Popular da 
China a partir de 25 de agosto. No pedido constavam o nome do próprio Ryff, Eugênio Ferreira, Lins e 
Silva, Etcheverry, Crockatt de Sá e dos deputados Hermes e Montoro. Veja “Spravka – O prebivanii v 
SSSR Brazilskoi torgovoi delegatzii vo glave s vitze-prezidentom Brazilii Joao Gulartom”. Elaborado por 
V. Sherbatykh. GARF, f. 7523, op. 108, d. 274, Moscou, 16 de agosto de 1961, p. 51-52.  
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Quadros já havia tomado “medidas apropriadas” para que isso fosse feito num futuro 

próximo por meio da abertura das respectivas embaixadas. Ressaltou que a expansão do 

comércio e das relações culturais poderiam ser “extremamente proveitosas” para ambos 

os países. A amizade entre Brasil e URSS poderia ser uma “grande contribuição à 

preservação da paz no mundo”. Demonstrava ainda “admiração pelo progresso 

excepcionalmente alto” da URSS, cuja grande expressão seriam os “já lendários” 

cosmonautas Yuri Gagarin e German Titov. Reafirmou, por fim, que quando falava sobre 

seu desejo de “uma rápida restauração” das relações bilaterais – as quais, segundo o vice-

presidente, estavam em um “estágio de implementação concreta” – fazia em nome do 

povo do Brasil e de seu governo726.  

Talvez ciente de algumas persistentes resistências no Brasil ao reatamento, 

Brezhnev destacou que a URSS estava satisfeita em receber uma missão diplomática 

brasileira e assegurava que “todas as condições para trabalhar” seriam criadas para o 

futuro embaixador do Brasil na URSS. Para o presidente do Presidium, “o povo 

brasileiro” não poderia “duvidar” da “sinceridade de intenções e aspirações” do povo 

soviético. Considerava as relações comerciais um “campo ilimitado de atividades” entre 

os dois países. Segundo Brezhnev, as trocas bilaterais poderiam se desenvolver baseadas 

em interesses recíprocos. Sublinhava o tamanho do mercado doméstico soviético e o 

crescimento das “necessidades de consumo” do país torná-lo-iam um “comprador fiel e 

frequente” do Brasil. Destacava também que com a “esmagadora maioria” dos países com 

os quais a URSS comerciava, o volume crescia ano a ano – independentemente do sistema 

econômico do parceiro. Arrematou afirmando a Goulart que “não seria mal que o 

presidente [Quadros] em pessoa decidisse vir até nós e ver tudo com seus próprios olhos”, 

encerrando a reunião. Logo após o término do encontro, o vice-presidente – prevendo já 

esse convite – “informou confidencialmente” a Brezhnev que Quadros aceitava “com 

gratidão o convite para visitar a União Soviética”, e que uma resposta oficial seria 

transmitida pela Embaixada do Brasil em Paris727.   

Após o encontro com Brezhnev, a delegação brasileira ainda participaria de um 

evento no Kremlin organizado para receber uma comitiva do governo da República 

Popular da Romênia. Nesse encontro, os visitantes brasileiros foram apresentados a Yuri 

                                                           
726 “Zapis Besedi – L. I. Brejneva s vitze-prezidentom Brazilii Joao Gulartom i tchlenami Brazilskoi 
torgovoi delegatzii, napravliáiucheisiá b KNR. GARF, f. 7523, op. 108, d. 274. Moscou, 11 de agosto de 
1961, p. 36-37.  
727 Ibid., p. 37-39.  
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Gagarin e German Titov. A fotografia de Goulart conversando com Titov seria publicada 

na edição do Pravda de 13 de agosto. Integrante da delegação brasileira, o jurista Evandro 

Lins e Silva, lembraria do episódio em suas memórias classificando o voo de Titov como 

uma “façanha fantástica” e que, durante o referido evento, aproximou-se e conseguiu 

autógrafos dos dois cosmonautas728 (SILVA, 1997, p. 323). Completando o altíssimo 

perfil de personalidades do campo aeroespacial soviético, o engenheiro Andrei Tupolev 

presentearia o vice-presidente brasileiro com uma insígnia comemorativa pela criação do 

Tupolev Tu-104 (primeiro jato soviético para transporte de passageiros e modelo 

utilizado por Khrushchev em suas viagens internacionais)729.  

Apesar da curta estadia, a delegação teve tempo para realizar o tour habitual de 

visitantes estrangeiros a Moscou: visitar o museu/apartamento de Lenin, diversos setores 

do Kremlin, os mausoléus de Lenin e Stálin, a Universidade Estatal de Moscou, o parque 

VDNKh, o metrô e órgãos comerciais. Gilberto Crockatt de Sá ainda se reuniu com a 

secretária do Conselho Central Único de Sindicatos, e João Etcheverry esteve com o 

redator-chefe de uma revista soviética730.  

De acordo com documento redigido por um funcionário do Departamento de 

Relações Internacionais do Presidium, os membros da delegação brasileira tiveram uma 

ótima impressão da URSS manifestando-a em conversações privadas. Viram com “seus 

próprios olhos” que a União Soviética era um país “poderoso, bem organizado” e que seu 

“povo e governo desejavam genuinamente a paz731”. Antes de partir para a RPC, em uma 

solenidade no aeroporto com a presença de Koditsa, Goulart reafirmou sua “confiança” 

de que as relações diplomáticas entre a URSS e o Brasil seriam retomadas e, pela primeira 

vez na visita, estabeleceu que isso seria feito até o final do ano732. Koditsa, por sua vez, 

lembrou que existiam “grandes oportunidades” para o desenvolvimento do comércio 

bilateral e mencionou, num aceno explícito aos exportadores de café brasileiros, que 

“qualquer cidadão soviético” sabe que o “café de mais alta qualidade é o delicioso café 

brasileiro733”.  

                                                           
728 SILVA (1997, p. 323).  
729 “Spravka – O prebivanii v SSSR Brazilskoi torgovoi delegatzii vo glave s vitze-prezidentom Brazilii 
Joao Gulartom”. Elaborado por V. Sherbatykh. GARF, f. 7523, op. 108, d. 274, Moscou, 16 de agosto de 
1961, p. 50. 
730 Ibid., p. 51.  
731 Ibid. 
732 Ibid., p. 52.  
733 “Vistuplenie Tov. I. S. Koditzi po slutchaio otezda iz SSSR v KNR Brazilskoi torgovoi delegatzii vo 
glave s vitze-prezidentom Brazilii Joao Gulartom”. GARF, f. 7523, op. 108, d. 274, Moscou, 12 de agosto 
de 1961, p. 47.  
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Apesar dessa menção explícita à importância do comércio bilateral, a passagem 

da Missão liderada pelo vice-presidente por Moscou teve um ingrediente muito mais 

político do que propriamente comercial. Ela pode ser entendida como uma das ações 

concretas tomadas por Quadros no sentido do reatamento definitivo entre os dois países 

iniciado no final do mês de julho.  

Ao escolher o vice-presidente para liderar a comitiva, Quadros designa um 

oposicionista de alto perfil, mas com grande convergência ideológica no tocante às 

principais premissas de sua política externa. Uma maneira de acalmar parte da oposição 

nacionalista num momento doméstico conturbado. Goulart, por sua vez, aproveitou 

momentos em Moscou e Beijing para ganhar dividendos no tabuleiro político doméstico. 

É interessante notar que em conversa com Araújo Castro, o vice-presidente deixou claro 

que o fato de ter aceitado o convite de Quadros “não podia, de maneira alguma, anular a 

sua individualidade como Presidente do PTB”, não concordando com a “prudência” e 

“cautela” de Castro que lhe pareciam excessivas e típicas do Itamaraty734. Em outra 

oportunidade, conversando com Castro ainda em Paris, Goulart afirmou que os chineses 

pretendiam organizar um enorme comício em sua homenagem. Em seguida, disse para 

que o sub-chefe da Missão ficasse “tranquilo”, já que falaria “apenas como Presidente do 

PTB”, causando ainda maiores preocupações para o diplomata735.   

Essa dualidade entre os cargos de vice-presidente da República e presidente do 

PTB demonstraria que a participação ativa nas relações do Brasil com a União Soviética 

possibilitaria ganhos políticos domésticos – especialmente com a parcela de 

parlamentares nacionalistas e comunistas. A necessidade do apoio desses grupos ficaria 

evidente especialmente após a ascensão de Goulart à presidência.  

No dia 18 de agosto de 1961, Quadros liberou para a imprensa sua resposta à 

carta de Khrushchev entregue durante a visita de Missão de Boa Vontade. Nela, destacava 

que para o Brasil, a “intensificação do intercâmbio” com a União Soviética era 

“importante”. Mas as relações iriam além das trocas comerciais: 

“Ciência, tecnologia, e os recursos acumulados pela União Soviética 
nessa gigantesca corrida em direção ao progresso podem estimular o 
desenvolvimento no meu país no exato momento em que o Brasil se 
decide pelo rompimento de seu passado de miséria, doença e 
ignorância. Nós recebemos ajuda valiosa de outras fontes, [mas ela] não 

                                                           
734 AHMRE, 812 (42)(00) (1959-63), Hong Kong-MRE, Secreto, “Relatório Político da Missão Comercial 
do Brasil à República Popular da China”, Hong Kong, 4 de setembro de 1961, p. 16.  
735 Ibid., p. 9.  
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é compatível com nossas necessidades nem com a magnitude de nossa 
capacidade de trabalho736”.  
 

No dia seguinte, o presidente condecorou um dos líderes da Revolução Cubana, 

o ministro da Indústria, Ernesto “Che” Guevara, com a Grã-Cruz da Ordem do Cruzeiro 

do Sul. A reação dos principais jornais foi de desaprovação e repúdio737. O episódio 

iniciaria a intensificação de ataques de Carlos Lacerda à diplomacia de Quadros tornando 

o quadro político doméstico radicalizado (SKIDMORE, 1979, p. 246-51). Os ministros 

militares, declaradamente anticomunistas e contrários ao reatamento com a URSS, teriam 

mais um motivo para criticar duramente a conduta do presidente738 (CHAIA, 1991, p. 

218-19). O ministro do Exército, marechal Odylio Denys, advertiu o presidente a respeito 

da repercussão negativa de sua diplomacia dentro do Exército (VIZENTINI, 2004, p. 

162). 

Deve-se sublinhar, no entanto, a disparidade de tratamento entre a condecoração 

de Gagarin e a de Guevara por parte dos militares brasileiros. A citação referente à 

outorga da Ordem do Mérito Aeronáutico a Gagarin relacionava o feito do cosmonauta 

soviético a ninguém menos que Santos Dumont, Patrono da Força, pioneiro da aviação e 

uma das maiores personalidades brasileiras de todos os tempos. A mesma era assinada 

por Gabriel Grün Moss, ministro da Aeronáutica739. O paralelo entre o histórico voo do 

brasileiro em 1906 e a viagem espacial do soviético em 1961 não causou indignação aos 

grupos anticomunistas domésticos.  

Trata-se de uma evidência importante a respeito da mudança de percepção de 

importantes atores políticos brasileiros, militares e civis, sobre a URSS. No dia 25 de 

agosto, Quadros renuncia ao cargo e instaura uma grave crise no país. Depois de uma 

intensa pressão dos chefes militares das três armas (Denys, Moss, e o ministro da Marinha 

Heck) para que Goulart não tomasse posse, foi negociada a adoção do parlamentarismo. 

Tancredo Neves tomaria posse como primeiro-ministro e João Goulart assumiria a 

presidência, mas com poderes reduzidos, no dia 7 de setembro. Francisco Clementino de 

San Tiago Dantas seria nomeado chanceler (FERREIRA, 2011, p. 227-258) 

                                                           
736 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 033.6120/8-1961, box 76, Telegrama 404, Rio-State, Confidencial, Rio 
de Janeiro, 19 de agosto de 1961, p. 1-2.  
737 O Estado de S. Paulo, 20 de agosto, p. 3. O Globo, 21 de agosto, p. 5. Folha de S. Paulo, 22 de agosto, 
p. 4. Para um resumo da desaprovação de diversos jornais sobre o episódio veja Folha de S. Paulo, 22 de 
agosto, p. 5.  
738 CHAIA (1991, p. 218-19).  
739 O Estado de S. Paulo, 3 de agosto de 1961, p. 5.  
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Uma semana depois da posse, Neves, Goulart e Dantas reúnem-se para tratar do 

tópico do reatamento com a URSS. Chegam a um acordo para que as negociações fossem 

transferidas de Washington para o Rio de Janeiro, onde ficariam sob a “fiscalização” do 

chanceler, numa aparente marginalização do Itamaraty. Além disso, acreditavam que não 

havia “motivos” para o governo brasileiro continuar insistindo “no pedido de explicações 

que deu origem à ruptura de relações” em 1947, mas também não desistiria do “pedido já 

feito”, prosseguindo, dessa forma, independentemente de resposta740. O restabelecimento 

de relações diplomáticas ocorreu no dia 23 de novembro por meio de uma troca de notas 

entre o chanceler San Tiago Dantas e o ministro dos Negócios Estrangeiros da URSS, 

Andrei Gromyko741.  

Em discurso na Câmara dos Deputados, Dantas justificou o reatamento com base 

numa escolha econômica e soberana do governo brasileiro. Enfatizou que se tratava de 

buscar novos mercados para as exportações brasileiras, e que a aproximação não possuía 

nenhum aspecto de identidade político-ideológica entre os governos. Líderes dos três 

maiores partidos (UDN, PSD e PTB) apoiaram o chanceler742.  

O governo brasileiro se preocupou com o fato de que a data do reatamento com 

a URSS não coincidisse com as cerimônias em homenagem aos mortos na Intentona 

Comunista de 1935 (27 de novembro), mas acabou coincidindo com o Dia de Ação de 

Graças743. A administração ainda estava em seu início, e havia uma preocupação em não 

criar qualquer atrito desnecessário com os militares de alta patente. Dantas, Neves e 

Goulart compareceram às solenidades em memória aos mortos do levante de 1935744. 

Alguns setores da Igreja Católica, das Forças Armadas, grupos ultraconservadores, além 

de lideranças políticas como Plínio Salgado e Carlos Lacerda permaneciam contrários ao 

reestabelecimento de relações com a União Soviética745. 

 

                                                           
740 AHMRE, 920.1 (42)(74) (1961), “Reatamento de Relações”, Secreto, sem local especificado, 15 de 
setembro de 1961.  
741 AHMRE, 812.1 (42)(74) (1959-62), Dantas a Gromyko, Confidencial, Brasília, 23 de novembro de 
1961. Também disponível em AHMRE, 920.1 (42)(74) (1943-62).  
742 Veja DANTAS (1962).  
743 Para a repercussão imediata do reatamento no Congresso Nacional veja MANZUR (2009, p. 184-203).  
744 O Estado de S. Paulo, 28 de novembro de 1961, p. 7.  
745 A Folha de S. Paulo elogiou o governo pela discrição na condução do reatamento e era favorável à 
medida. Veja Folha de S. Paulo, 25 de novembro de 1961, p. 4 e Folha de S. Paulo, 26 de novembro de 
1961, p. 4. Os diários Jornal do Brasil e o Correio da Manhã também foram favoráveis. Veja DOMINGOS 
(2010, p. 208). Para a reação dos opositores ao reestabelecimento de relações diplomáticas veja O Globo, 
24 de novembro de 1961, p. 2, 6 e 12. Assim como o jornal O Globo, o diário O Estado de S. Paulo era 
contrário ao reatamento. Veja O Estado de S. Paulo, 25 de novembro de 1961, p. 3.  
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3.5 Modernização, exposição industrial soviética e conversações promissoras 

 

O governo brasileiro não concluiu o reestabelecimento de relações diplomáticas 

com a URSS buscando apenas um incremento no comércio bilateral. Em Washington, o 

embaixador Menshikov mostrou satisfação pelo reatamento ao novo representante do 

Brasil na capital norte-americana, Roberto Campos. Disse que esperava a aceitação, por 

parte do Brasil, de assistência técnica soviética, principalmente no campo da prospecção 

de petróleo. Insistia nas “vantagens” que poderiam advir ao país, e citou – como de praxe 

– o exemplo da Índia. Quando perguntado sobre Cuba – Fidel Castro havia se declarado 

“marxista-leninista” havia somente 10 dias –, Menshikov, surpreendentemente, absteve-

se de comentar alegando “não estar informado” sobre o assunto746.  

No início de 1962, as tratativas para a instalação da Embaixada do Brasil na 

URSS foram iniciadas. Visando esse objetivo, Roberto Assunção de Araújo avistou-se 

com Andrei Gromyko em Moscou. Assim como Menshikov, o chanceler soviético 

demonstrou “satisfação” pelo reatamento, elogiou a “linha de independência” da política 

exterior brasileira, e rememorou com satisfação a recente visita do vice-presidente João 

Goulart à União Soviética. Assinalou as “grandes possibilidades” do intercâmbio 

comercial bilateral e expos as diretrizes básicas da política externa soviética para a Ásia, 

África e América Latina. Para ele, havia avanços em todas essas regiões apesar da 

“sistemática atitude de oposição, desconfiança e medo do Departamento de Estado”. De 

seu lado, Araújo reafirmou a “vocação pacifista” do Brasil, e a “admiração” dos 

brasileiros pelas “conquistas científicas” da superpotência euroasiática. Gromyko 

prometeu acompanhar as providências relativas à obtenção de um local para a instalação 

da Missão brasileira747.  

Ao mesmo tempo em que buscava um local adequado para a embaixada 

brasileira, Araújo se reunia e estabelecia novos contatos na capital soviética. Encontrou-

se com o vice-ministro do Exterior, Sobolev, o qual sublinhou “fecundo contato” mantido 

na ONU com o embaixador Freitas-Valle. Em seguida, o brasileiro traçou um panorama 

geral das perspectivas das relações Brasil-URSS ao diretor de Assuntos Latino-

Americanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros da URSS. Em meados de janeiro 

                                                           
746 AHMRE, 920.1 (42)(74) (1943-62), Washington-MRE, Confidencial, “Política Internacional. Palestra 
com o Embaixador da União Soviética”, Washington, 12 de dezembro de 1961, p. 1-2.  
747 AHMRE, CTs-Telegramas (Recebidos e Expedidos), Lisboa-Nova Délhi, 1962-63, caixa 50, Moscou-
MRE, Secreto, “Entrevista com Andrei Gromiko. Providências para instalação da Missão”, Moscou, 10 de 
janeiro de 1962, p. 1-2.  
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de 1962, Assunção já havia visitado todos os representantes das “potências ocidentais e 

da América Latina” creditados em Moscou. Foi recebido na Casa de Amizade dos Povos 

onde foi celebrada uma sessão cultural dedicada ao Brasil748. Na semana seguinte, 

também esteve com outro vice-ministro do Exterior, Vassily Kuznetsov, e com o reitor 

da Universidade de Moscou. Prometeu fazer um levantamento do número de estudantes 

brasileiros na URSS749.  

Gromyko estava correto em dizer que havia temor no Departamento de Estado 

em relação à influência que a URSS poderia exercer na América Latina, e mais 

especificamente no Brasil. O conselheiro político da Embaixada dos EUA em Brasília, 

por exemplo, sublinhava como os êxitos científicos soviéticos ‘impressionaram 

profundamente’ a juventude brasileira, e como os feitos econômicos da superpotência, de 

forma semelhante, foram capazes de impressionar mesmo brasileiros conservadores. Em 

suma: a preocupação era como o socialismo soviético poderia ser interpretado como ‘a 

onda do futuro750’. Tocava também na questão de Cuba, e de como o fracasso de Kennedy 

no episódio da Baía dos Porcos poderia sugerir questionamentos sobre a possibilidade de 

que o governo norte-americano pudesse ser mais fraco do que geralmente se acreditava. 

Sugeria, por fim, uma maior ‘dramatização’ dos feitos técnico-científicos e militares por 

parte dos Estados Unidos, e o início, em ‘bases emergenciais’, de ‘projetos de impacto 

em áreas-chave como o Nordeste’, de forma a sustentar ‘as esperanças das pessoas por 

soluções democráticas (isto é, norte-americanas) para seus problemas mais prementes751’.  

Na União Soviética, conversações em alto nível com representantes brasileiros 

também seriam rapidamente retomadas. Dez dias após um incidente de pequena monta 

provocado pelo lançamento de explosivos no jardim da Embaixada da URSS752, o 

ministro-conselheiro Assunção de Araújo viajou até o Cáucaso para um encontro com 

Nikita Khrushchev. O premiê ressaltou, conforme esperado, as “grandes perspectivas de 

                                                           
748 AHMRE, CTs-Telegramas (Recebidos e Expedidos), Lisboa-Nova Délhi, 1962-63, caixa 50, Moscou-
MRE, Secreto, “Casa para a Chancelaria. Entrevista com o vice-ministro do Exterior. Repercussão em 
Moscou das declarações do ministro San Tiago Dantas ”, Moscou, 22 de janeiro de 1962, p. 1-2.  
749 AHMRE, CTs-Telegramas (Recebidos e Expedidos), Lisboa-Nova Délhi, 1962-63, caixa 50, Moscou-
MRE, Secreto, “Contatos de representantes do Brasil com autoridades soviéticas”, Moscou, 29 de janeiro 
de 1962.  
750 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 632.61/1-1562, box 1328, Despatch 566, Brasília-State, Confidencial, 
“Brazilian Attitudes Toward Soviet Union and their Influence on U.S.-Brazil Relations”, Brasília, 15 de 
janeiro de 1962, p. 2.  
751 Ibid., p. 3-4.  
752 Para esse episódio veja AHMRE, CTs-Telegramas Moscou, 1962-63, caixa sem numeração, MRE-
Moscou, Confidencial, “Atentado contra a Embaixada da União Soviética no Rio de Janeiro”, Brasília, 1º 
de fevereiro de 1962. 
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intercâmbio” entre Brasil e URSS, principalmente na aquisição de arroz e açúcar 

brasileiros pela União Soviética. Após exaltar a “cosmonáutica” soviética, Khrushchev 

fez menção às possibilidades de cooperação científica com o Brasil. Afirmou que estava 

seguro de que o reatamento proporcionaria ao Brasil “um grande aumento de seu poder 

de barganha” e de que a “futura colaboração soviética” traria uma “valorização 

considerável do potencial brasileiro”. Solicitou que fossem transmitidas “saudações 

calorosas” ao presidente Goulart e ao presidente do Conselho de Ministros. O encontro 

teve um “destaque excepcional” na imprensa e no rádio, segundo Araújo, com o Pravda 

publicando uma fotografia na primeira página753.    

Ainda em fevereiro, de acordo com um comunicado à imprensa, as máquinas 

com as quais a CIRB planejava extrair óleo de xisto chegariam em pouco tempo ao Brasil 

vindas de Volgogrado (ex-Stalingrado). A empresa paulista havia contratado técnicos 

soviéticos para desenvolver estudos de viabilidade técnica e geológica para a exploração 

comercial de depósitos de xisto. Ainda segundo o comunicado, enviado da Embaixada 

norte-americana no Rio ao Departamento de Estado, baseado nesses estudos, a companhia 

assinou um contrato com os soviéticos que compreendia o suprimento de material, 

montagem da planta e treinamento de técnicos brasileiros754.  

Naquele momento, no entanto, o principal objetivo dos governos do Brasil e da 

URSS ainda era o incremento das trocas comerciais. O Itamaraty estudava meios para 

expandi-las. No início de abril, o chefe do grupo de trabalho que tinha esse objetivo, 

Otávio Dias Carneiro, apresentou um relatório no qual identificava as principais amarras 

para a expansão das trocas: “a falta de planejamento econômico nacional”, do lado 

brasileiro; e “a falta de um órgão do governo que concentrasse as informações e as 

encomendas e que servisse de interlocutor competente para suas missões diplomáticas e 

comerciais no Brasil”, do lado dos países socialistas755. Sugeria, de forma incipiente, a 

criação de uma “sociedade anônima” que promovesse com o auxílio de uma entidade 

financeira (formada de forma independente ou no próprio Banco do Brasil), a 

                                                           
753 AHMRE, CTs-Telegramas Moscou (Recebidas), 1962-64, caixa sem numeração, Moscou-MRE, 
Confidencial, “Entrevista do Ministro Roberto Luiz Assumpção de Araújo com Nikita Krushchev”, 
Moscou, 11 de fevereiro de 1962, p. 1-2.  
754 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 832.2553/2-1362, box 2424, Airgram A-354, Rio-State, Rio de Janeiro, 
13 de fevereiro de 1962.  
755 AHMRE, 811 (42)(70) (1962-67), Secretário-Geral Adjunto para Assuntos de Europa Oriental e Ásia 
(Paulo Leão de Moura) a Secretário-Geral Adjunto para Assuntos Econômicos, Confidencial, “Comércio 
entre o Brasil e os países socialistas da Europa Oriental”, Brasília, 3 de abril de 1962. Veja o anexo 
“Relatório do Chefe do Grupo de Trabalho Formando para Estudar Meios de Expandir o Comércio entre o 
Brasil e os Países Socialistas da Europa Oriental”, Rio de Janeiro, 8 de março de 1962, p. 15-16.  
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“aceleração” (grifo original) da expansão do comércio internacional do Brasil em geral, 

e das trocas com os países socialistas europeus em particular nos moldes de entidades 

existentes na França, Alemanha Ocidental e Reino Unido756.  

No que toca ao intercâmbio comercial Brasil-URSS especificamente também 

eram estudadas mudanças. A CEBRUS foi rebatizada como Comissão de Estudos sobre 

Intercâmbio Brasil-União Soviética, mas manteve Paulo Leão de Moura como seu chefe. 

O grupo estudava as perspectivas para o comércio bilateral para o restante de 1962 e uma 

estrutura na qual pudesse operar até a expiração do acordo em vigência (31 de dezembro 

de 1962). Cogitava, de forma plausível, o estabelecimento de um acordo de comércio e 

pagamentos governo-a-governo (semelhante aos que o Brasil mantinha com outros países 

do bloco soviético), o qual permitiria um melhor controle e acompanhamento das 

trocas757.  

No início de abril de 1962, o chanceler Dantas acompanharia o presidente João 

Goulart em visita a Washington758. Dantas, no entanto, aceitou o convite feito 

pessoalmente por Gromyko, em Genebra, para visitar a URSS, mas não fixou uma data. 

Em maio, antes de partir para uma visita à Polônia, afirmava que a visita a Moscou deveria 

ser seguida por avanços nas conversações sobre cooperação econômica entre os dois 

países759. 

Na apresentação de credenciais do embaixador do Brasil em Moscou, Vasco 

Leitão da Cunha, este levou uma carta de Goulart a Khrushchev retribuindo a mensagem 

do premiê soviético entregue pelo embaixador Tchernichev quando havia apresentado 

suas credenciais ao presidente brasileiro em fevereiro de 1962. Goulart agradecia pela 

“maneira constante” que Khrushchev exprimia as possibilidades de intercâmbio político, 

econômico e cultural entre Brasil e URSS. Sublinhava a busca compartilhada pela 

“preservação da paz” internacional, citando inclusive que “forças brasileiras e forças 

soviéticas” lutaram lado-a-lado na Segunda Guerra Mundial. Tocava no tópico da 

responsabilidade das potências nucleares em relação ao desarmamento, a identidade de 

pontos de vista em relação ao anticolonialismo e elogiava o “excepcional progresso” feito 

                                                           
756 Ibid., p. 17.  
757 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 632.6141/4-1862, box 1328, Airgram A-445, Rio-State, Confidencial, 
Rio de Janeiro, 18 de abril de 1962.  
758 AHMRE, 430.1 (42)(00) (1956-63), MRE-Praga, Confidencial, “Visita do Ministro de Estado à 
Tchecoslováquia”, Brasília, 13 de março de 1962.  
759 AHMRE, CTs-Telegramas, Moscou, 1962-63, caixa sem número, MRE-Moscou, Confidencial, 
“Relações Brasil-URSS. Visita do Ministro de Estado a Moscou”, Brasília, 3 de maio de 1962. Dantas e 
Gromyko se encontraram em Genebra por ocasião de uma Reunião da Comissão do Desarmamento da 
ONU.  
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pela URSS e suas “grandes realizações científicas” como uma mostra de que países menos 

desenvolvidos poderiam alcançar um nível de vida mais elevado com um emprego 

adequado de energia, inteligência e boa-vontade760. Despediu-se em um tom mais 

caloroso do que o habitual em correspondências entre chefes de governo, utilizando a 

expressão “do seu fiel amigo, João Goulart”. Algo que, obviamente, não passou 

despercebido pelos diplomatas norte-americanos ao lerem a correspondência após ela ter 

sido tornada pública em junho761. 

A aproximação ganhava corpo com a assinatura de um novo documento para 

ordenar as trocas e maiores expectativas futuras. Firmado por San Tiago Dantas e Nikolai 

Patolichev no Rio de Janeiro, o documento listava documentos a serem trocados e fixava 

em aproximadamente US$ 80-100 milhões como um nível global de trocas a ser atingido 

– o ano de 1962 terminaria com uma corrente de pouco mais de US$ 70 milhões (ver 

Anexo 1). Em banquete antes da assinatura do instrumento, Dantas anunciou planos para 

uma visita de empresários brasileiros à União Soviética nos meses seguintes, bem como 

a intenção do Brasil em fazer uma exposição comercial em Moscou. Assinalou que as 

negociações para um acordo de comércio de longo prazo persistiam, e que uma vez 

concretizadas, um entendimento que também envolvesse navegação marítima poderia ser 

concluído762.  

Além de incrementar o comércio bilateral, a União Soviética se interessava em 

demonstrar sua capacidade industrial expondo seus mais recentes feitos na área da ciência 

e tecnologia no Brasil. Dessa forma, com a presença do ministro do Comércio Exterior, 

Nikolai Patolichev, foi inaugurada a Exposição Industrial Soviética no Rio de Janeiro. O 

                                                           
760 AHMRE, CTs-Telegramas, Moscou, 1962-63, caixa sem número, MRE-Moscou, Confidencial, “Carta 
do presidente da República ao Primeiro-Ministro da União Soviética”, Brasília, 30 de abril de 1962, p. 1-
2. A carta é datada de 13 de abril de 1962.  
761 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 632.61/8-1762, box 1328, Rio-State, Confidencial, “Goulart Sends 
Warm Reply to Khrushchev Letter”, Rio de Janeiro, 17 de Agosto de 1962. A carta de Goulart foi tornada 
pública no dia 11 de junho.  
762 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 632.6141/4-2462, box 1328, Rio-State, “Brazil-USSR Trade”, Rio de 
Janeiro, 24 de abril de 1962, p. 2. O transporte das mercadorias era também discutido; especialmente se o 
incremento fosse significativo. O chefe da Delegação Comercial da URSS no Rio, Viktor Azov, afirmava 
que isso não seria um problema já que a URSS dispunha de Marinha Mercante. O café continuava como o 
principal produto da pauta brasileira no valor de cerca de US$ 30 milhões. Outros produtos totalizariam 
US$ 20 milhões. A URSS forneceria US$ 50 milhões em equipamentos para perfuração petrolífera, 
mineração, fundição, tratores, motores a diesel, além de máquinas e equipamentos. Óleo cru, derivados 
(cerca de apenas US$ 7 milhões) e 300.000 toneladas de trigo também integravam a lista de produtos. Veja 
 AHMRE, 812.1 (42)(74) (1959-62), “Protocolo sobre Intercâmbio Comercial, em 1962, entre os Estados 
Unidos do Brasil e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas”, Brasília, 7 de maio de 1962. Veja listas 
A e B de produtos no Anexo. Veja também NARA, RG 59, CDF (1960-63), 632.6141/5-1062, box 1328, 
Rio-State, “Brazil and USSR Sign Trade Protocol for US$ 80/100 Million Two-Way Exchange of Products 
in 1962”, Rio de Janeiro, 10 de maio de 1962, p. 1-2. 
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evento foi o maior que a URSS fez um país estrangeiro em todo o ano de 1962763. Ao 

governador da Guanabara, Carlos Lacerda, coube fazer o discurso de boas-vindas no qual 

sublinhou “as conquistas tecnológicas” e “extraordinárias demonstrações de capacidade 

científica e técnica” que mereceriam “todo o respeito” dos brasileiros764. Curioso notar o 

efeito da modernização soviética mesmo sobre anticomunistas notórios.  

Mais de 500 mil brasileiros passaram pela feira. Havia modelos que mostravam 

a enorme usina hidrelétrica de Bratsk, além de aeronaves, helicópteros e um enorme 

quebra-gelo, de propulsão nuclear, chamado Lenin. Uma seção inteira era dedicada ao 

programa espacial. Modelos das cápsulas espaciais Vostok 1 e 2, além do Sputnik também 

foram mostrados. Painéis interativos e modelos detalhados explicavam a eletrificação e o 

suprimento de energia elétrica por toda a União Soviética. Maquinaria, relógios, 

automóveis e tratores também faziam parte da Exposição765.  

O evento, no entanto, também foi marcado por uma ameaça de bomba que levou 

a evacuação do local – sem maiores consequências aos visitantes – e por uma solicitação 

de esclarecimentos feita por congressistas brasileiros sobre o ingresso no país de mais de 

200 cidadãos soviéticos (entre funcionários, especialistas e operários) para montar e fazer 

funcionar a Exposição766.  

                                                           
763 BLASIER (1989, p. 34).  
764 LACERDA (1963, p. 223).  
765 RUPPRECHT (2015, p. 47).  
766 O chanceler interino, Renato Archer, teve de enviar uma mensagem a todos os líderes partidários e 
presidentes da Câmara e do Senado, além do ministro da Guerra, chefe da Casa Militar e comandante do I 
Exército sediado no Rio de Janeiro. Nela, tentava tranquilizar os congressistas e a cúpula militar afirmando 
que a presença de 211 cidadãos soviéticos era de “caráter estritamente temporário”. Esclarecia também, 
que a diferença atual de funcionários entre as embaixadas – 31 na Embaixada da URSS no Rio, e 11 na 
Embaixada do Brasil em Moscou – não se devia a qualquer tipo de “restrição de parte do governo soviético”, 
mas apenas ao interesse da administração brasileira em não manter um número maior de funcionários. 
Afirmou também que a Embaixada do Brasil em Moscou estava finalmente instalada e funcionando 
normalmente apontando que o governo da URSS havia sido “extremamente cortês” com a representação 
brasileira na capital soviética. Veja AHMRE, 921.1 (42)(74), Chanceler Interino ao Ministro de Estado de 
Negócios da Guerra, Confidencial, 24 de maio de 1962, p. 2-3. Mensagens idênticas foram remetidas aos 
outros destinatários. No final de julho de 1962, os militares e civis acusados de terem preparado e colocado 
a bomba na Exposição soviética foram absolvidos; entre eles estava o major Lameirão, conhecido por seu 
envolvimento na Revolta de Aragarças em 1959. Apesar da impressão digital encontrada no relógio da 
bomba ser do major, o juiz responsável pelo caso afirmou que os autos do caso não revelavam o autor ou 
coautores do atentado, e que um “mistério”, o qual não conseguiu desvendar, recobria todo o processo. 
Outro documento, expedido pelo Itamaraty, afirma que Lacerda soube da bomba pelo próprio Lameirão, e 
que este lhe confirmou que ele próprio havia colocado o artefato no recinto da Exposição. Já o chanceler 
interino, Renato Archer, em depoimento ao CPDOC, afirmou que sabia, pelo Serviço Secreto do Exército, 
que a bomba havia sido colocada pela polícia do Estado da Guanabara, chefiada pelo coronel Borges. Houve 
ainda um desentendimento entre quatro funcionários soviéticos e a Polícia já que esta queria leva-los para 
depor. A interferência do Itamaraty teria sido fundamental para que não ocorresse um agravamento da 
situação, já que dois funcionários estiveram na “condição virtual de detidos”, mesmo que “por poucos 
minutos”, pela Polícia. Um incidente diplomático de maior monta foi evitado. Veja AHMRE, CTs-
Telegramas, Moscou, 1962-63, caixa sem número, MRE-Moscou, Confidencial, “Bomba na Exposição 
Soviética. Absolvição dos implicados”, Brasília, 1º de agosto de 1962. AHMRE, CTs-Telegramas, Moscou, 
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Após o acordo comercial, crescimento das trocas e a exposição industrial seria 

possível, mesmo que de forma incipiente, buscar um significado político no 

relacionamento bilateral. Após acompanharem o chanceler Dantas em visita à Polônia, o 

ministro-conselheiro Aluysio Régis Bittencourt e o secretário Oscar Lorenzo Fernandes 

permaneceriam mais alguns dias em Varsóvia e iriam, em seguida, para Moscou. Na 

capital soviética, em companhia do embaixador Vasco Leitão da Cunha, foram recebidos 

para “entrevistas sucessivas” no MID767.  

Em conversa com o vice-ministro do Exterior, Kuznetsov, de acordo com 

“instruções verbais” recebidas do chanceler em Varsóvia, Bittencourt expos o desejo do 

governo brasileiro de “aumentar substancialmente as relações comerciais e econômicas 

com a União Soviética”. Em seguida, apresentou uma proposta concreta: 

“Disse-lhe que considerávamos uma demonstração muito significativa 
da URSS de colaborar no desenvolvimento de países menos 
industrializados [n]o fornecimento de uma grande hidrelétrica ao 
Brasil, nas condições e proporções de Assuam, o que teria grande efeito 
interno sobre o setor negativista da opinião pública que descrê 
totalmente da possibilidade de expansão das nossas relações768”  
 

O ministro-conselheiro mencionou que ele seria o portador de uma carta de 

Dantas para Gromyko, mas o chanceler brasileiro não a havia redigido devido “ao 

programa intensivo” de sua visita à Polônia. Adicionou, porém, que “certamente” o faria 

após sua chegada ao Brasil. Kuznetsov respondeu dizendo que levaria o assunto ao 

governo soviético, mas que não conseguiria dar uma posição em breve já que o assunto 

passaria por diversos setores da administração soviética. Além disso, afirmou que 

concordava com a ponderação do brasileiro em tentar fazer coincidir a visita de Dantas a 

Moscou com a “formalização de entendimentos concretos sobre o projeto da 

hidrelétrica769”. 

Para Bittencourt havia, “efetivamente, boa vontade para com a ideia de 

realização de um grande projeto hidrelétrico no Brasil, mas que, dado ao vulto do 

mesmo”, implicaria o assunto em “decisão do mais alto nível”. Depreendeu que o governo 

soviético pretendia “deixar para a próxima visita” da delegação comercial ao Rio a 

“possibilidade de discutir o assunto mais a fundo”, pois a reunião poderia contar com a 

                                                           

1962-63, caixa sem número, MRE-Moscou, Confidencial, “Bomba na Exposição Soviética. Incidente com 
funcionários soviéticos”, Brasília, 21 de maio de 1962, p. 1 e 5. CPDOC-FGV, Depoimento de Renato 
Archer, 11ª Entrevista, p. 324.  
767 AHMRE, 430.1 (42)(00) (44 a 74) (1947-65), Moscou-MRE, Confidencial, “Visita do ministro Aluysio 
Régis Bittencourt à URSS”, Moscou, 28 de maio de 1962, p. 1-2. 
768 Ibid., p. 3.  
769 Ibid., p. 4-5.  



 

 

248 

 

participação de um representante do Comitê Estatal para as Relações Econômicas com 

Países Estrangeiros do Conselho de Ministros da URSS770.  

Leitão da Cunha, em mensagem ao Itamaraty, reafirmava a “expectativa” de que 

Dantas enviasse a “anunciada carta ao Ministro das Relações Exteriores sobre o assunto”. 

Finalizou afirmando que Bittencourt causou a todos “uma ótima impressão” e que a 

maneira como havia exposto o assunto tinha sido “excelente771”. Gromyko, por meio de 

um representante, respondeu que concordava “inteiramente” com Dantas que 

“conversações preliminares” e a consagração de acordos de cooperação entre os dois 

países eram os próximos passos a serem dados antes da visita do chanceler brasileiro a 

Moscou772.  

Duas semanas depois do encontro Bittencourt-Kuznetsov, o embaixador Leitão 

da Cunha se avistou com Nikita Khrushchev. Recebeu uma carta de Goulart das mãos do 

brasileiro, e agradeceu o empenho do presidente e do chanceler Dantas na realização da 

Exposição Soviética no Rio. Acrescentou que “gostaria de ver na União Soviética uma 

exposição brasileira semelhante e que seu governo tudo faria para que a mesma fosse 

bem-sucedida”. Em seguida, Cunha expos, “em termos gerais”, o tópico levantado por 

Bittencourt sobre o “empreendimento soviético no Brasil”. Khrushchev reconheceu que 

a União Soviética dispunha de “técnica e instrumentos necessários a tal 

empreendimento”, mas que não dispunha “facilmente de capitais para serem empregados 

fora de seu território”. Porém, ainda segundo o premiê, o governo soviético, por “motivos 

de amizade e ajuda a outros problemas fundamentais”, consideraria “a possibilidade773”. 

Essa seria a manifestação do premiê mais próxima à efetivação de um projeto de 

cooperação econômica no Brasil até a ruptura de 1964. É possível – infelizmente não 

temos documentos russos para cotejar as razões – que a experiência em administrar 

diversos projetos na Índia, e em outros países, desde a década anterior tenha levado a uma 

                                                           
770 Ibid..  
771 AHMRE, CTs-Telegramas, Moscou, 1962-64, caixa sem número, Moscou-MRE, Confidencial, 
“Viagem aos Países Socialistas. Partida de Moscou do Ministro Bittencourt e do Secretário Lorenzo 
Fernandes”, Moscou, 28 de maio de 1962.  
772 AHMRE, CTs-Telegramas, Moscou, 1962-64, caixa sem número, Moscou-MRE, Confidencial, 
“Relações Brasil-URSS. Visita do Ministro de Estado a Moscou”, Moscou, 1º de junho de 1962.  
773 AHMRE, CTs-Telegramas, Moscou, 1962-64, caixa sem número, Moscou-MRE, Confidencial, “Carta 
do Presidente da República ao Primeiro Ministro da União Soviética”, Moscou, 12 de junho de 1962. 
Durante o encontro Cunha-Khrushchev, conversações sobre auxílio soviético para a construção de projetos 
de grande porte no Brasil como uma usina hidrelétrica comparável à Assuã ou um metrô com extensão 
semelhante ao de Moscou seriam ventilados. Esses mesmo tópicos surgiriam numa conversa entre Leitão 
da Cunha e Mikoyan em agosto de 1962. Veja HERHSBERG (2018, p. 6-7).  



 

 

249 

 

posição de maior cautela por parte da liderança soviética já em 1962774. Sobretudo em 

relação a iniciar um projeto industrial conjunto de larga escala – como na Índia ou Egito 

– num país tão distante como o Brasil.  

O componente geoestratégico parece ser um fator importante para a escolha 

soviética para a concessão de créditos. Em 1964, apenas 8 países, de um total de 30, 

recebiam cerca de 80% de todo o crédito disponibilizado pela URSS. Metade desse 

montante era destinado à Índia e Egito e o restante para Gana, Iraque, Síria, Argélia, 

Afeganistão e Indonésia (BRUN; HERSH, 1990, p. 130-31).  

Mesmo sem indicações claras de progresso nas negociações sobre projetos 

conjuntos, perspectivas de sinergias inéditas em outros campos apareceriam. No final de 

junho de 1962, o Departamento de Estado dizia-se “preocupado” devido a duas 

informações recentes: a primeira indicava que se cogitava um compartilhamento entre 

empresas aéreas do Brasil e URSS para estabelecer voos ligando os dois países; a segunda 

versava sobre a possibilidade de utilização de helicópteros soviéticos MI-4 para a rota 

Rio-Teresópolis-Petrópolis-Rio. Dizia-se também que duas empresas brasileiras haviam 

concordado em adquirir 4 aparelhos MI-4 para utiliza-los na rota Santos-São Paulo. O 

Departamento afirmava que a Embaixada dos Estados Unidos deveria fazer ‘todo o 

esforço [possível] a fim de prevenir a penetração aérea soviética no Brasil, seja pelo 

advento de linhas aéreas ou pela venda de equipamento soviético’. Solicitava sugestões 

aos especialistas em Brasil no Departamento para que achassem maneiras para 

incrementar a presença norte-americana na aviação civil brasileira e opor-se a essa 

‘penetração perigosa775’.  

Em setembro, além de corroborar as informações já expostas sobre o encontro 

entre Leitão da Cunha e Khrushchev em junho de 1962, um relatório da CIA adicionava 

                                                           
774 Engerman (2018) argumenta que o complexo de Bhilai demonstrou o ‘poder e os limites’ das atividades 
indo-soviéticas na esfera econômica. Isso porque diversos problemas surgiram durante a construção do 
complexo. Os principais, segundo o mesmo autor, eram: a oferta irregular de componentes soviéticos levou 
a Índia a procurar por fornecedores ocidentais (debilitando a narrativa do projeto feito pela ‘amizade entre 
as nações’), dificuldade em recrutar mão-de-obra local para a empreitada, greves e tensões entre 
funcionários indianos e técnicos soviéticos. Engerman (2018, p. 130-31).  
775 JFKL, NSF, Countries, box 13, Brazil, General (6-62), State-Rio, Secreto, Washington, 27 de junho de 
1962. O vice-presidente da Intourist (estatal soviética responsável pelo incremento do turismo), Georgei 
Zoubkov, havia estado no Brasil para a abertura da Exposição Industrial e Comercial Soviética reforçando 
o interesse da URSS em estabelecer um fluxo de turistas entre os dois países. Em março, o diretor do 
Departamento Americano e Britânico da Intourist, Vladimir Babkin, também havia visitado o Brasil 
expressando o desejo soviético pelo estabelecimento de uma corrente de turistas com o Brasil ‘sem rotas 
proibidas’ e a intenção da URSS em inaugurar, num futuro próximo, uma linha regular São Paulo-Rio-
Moscou. Veja NARA, RG 59, CDF (1960-63), 632.61/5-1562, box 1328, Despatch 906, Rio-State, 
Confidencial, “Sino-Soviet Bloc Politico-Economic Relations. Part II – Principal Events, January-April 
1962”, Rio de Janeiro, 15 de maio de 1962, p. 2. 
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que Goulart e o premiê soviético estavam trocando cartas nas quais além de uma grande 

hidrelétrica, conversavam sobre a possibilidade de uma ampla cooperação na construção 

de um metrô no Brasil (sem especificar a cidade que o receberia)776.  

De acordo com Hershberg (2018), no dia 4 de outubro de 1962, Goulart ainda 

retomaria a ideia de a URSS lançar um projeto de infraestrutura de grande escala no Brasil 

numa conversa com o embaixador Tchernichev. Segundo o presidente brasileiro, o 

empreendimento poderia ser comparável aos realizados pela superpotência socialista na 

Índia ou Egito, com aprofundamento da cooperação técnica bilateral e a possibilidade da 

visita de Khrushchev para o lançamento da pedra fundamental. Tchernichev prometeu 

que o governo soviético consideraria avaliar qualquer proposta concreta vinda do Brasil 

(HERSHBERG, 2018, p. 9). As expectativas pareciam promissoras, mas a URSS se 

colocaria de maneira cada vez mais cautelosa.  

 

3.6 Jogando a “carta vermelha777”  

 

Uma boa maneira de aferir se as perspectivas promissoras com o bloco soviético 

renderiam, de fato, frutos importantes seria a visita do ministro do Comércio Exterior 

polonês, Witold Trampczynski, ao Brasil em novembro de 1962. O principal objetivo da 

visita seria a discussão, em nível ministerial, de questões relativas ao fornecimento de 

bens de capital por parte da Polônia, mediante a “outorga de créditos de financiamentos 

por parte do governo polonês”, nos termos do Protocolo de Negociações Econômicas 

assinado entre os dois países em maio de 1961; instrumento que ainda dependia da 

aprovação do Congresso para entrar em vigor. Além disso, seria abordado em reunião 

conjunta com os ministros da Agricultura, Viação e Minas e Energia, problemas 

referentes ao fornecimento de bens de equipamento ao setor público brasileiro, por meio 

de concorrências públicas ou “tomadas de preço já assumidas”, mas cujos contratos de 

fornecimento ainda não tinham sido assinados778. O grupo passaria por Rio, Brasília (com 

uma audiência com o presidente Goulart), e visitaria parques industriais em São Paulo, 

Belo Horizonte e Volta Redonda779.  

                                                           
776 JFKL, NSF, Countries, box 13, Brazil, General (9-62), Information Report TDCSDB 3/65, Secreto, 
“Brazilian Request for Soviet Investments”, Washington, 14 de setembro de 1962.  
777 Utilizo a oportuna expressão empregada por LOUREIRO (2017b, p. 74).  
778 AHMRE, 811 (42)(00) (63a a 72) (1950-67), MRE-Varsóvia, Confidencial, “Visita ao Brasil do Ministro 
do Comércio Exterior da Polônia”, Brasília, 9 de novembro de 1962, p. 1.  
779 AHMRE, 811 (42)(00) (63a a 72) (1950-67), MRE-Varsóvia, Confidencial, “Visita, ao Brasil, do 
Ministro do Comércio Exterior da Polônia”, Brasília, 30 de outubro de 1962.   
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O resultado concreto da visita, pelo menos o mais imediato, foi a concessão de 

um crédito polonês ao Brasil no valor de US$ 70 milhões. Desse total, US$ 7,5 milhões 

seriam em contratos para a aquisição de trilhos ferroviários e US$ 22,5 milhões para a 

instalação de uma usina termoelétrica no país. O secretário de Estado norte-americano, 

Dean Rusk, sublinhava que esse era o primeiro acordo em que o Brasil havia obtido um 

“crédito significativo para desenvolvimento” vindo de um país do bloco soviético780. 

Mesmo assim, o valor era baixo em relação às necessidades prementes do país.  

A usina termoelétrica seria instalada no Rio Grande do Sul, utilizaria carvão e 

tinha sua conclusão prevista para 1967. Em mensagem a Rusk, o Secretário de Estado 

Assistente para Inteligência e Pesquisa, Roger Hilsman Jr., afirmava que as condições do 

financiamento da Polônia ao Brasil (pagamento em 7 anos a taxa de 3%) eram mais 

rigorosas do que as solicitadas, em geral, pelos países do bloco soviético. No entanto, 

tratava-se, segundo ele, de algo “claramente concebido” como um “empréstimo de auxílio 

ao programa de industrialização do Brasil781”.  

No âmbito político doméstico, o fortalecimento da coligação que apoiava o PTB 

nas eleições de outubro de 1962 foi seguido por uma expressiva vitória no plebiscito para 

o retorno do presidencialismo em janeiro do ano seguinte. Do ponto de vista econômico, 

no entanto, a economia já mostrava alguns sinais preocupantes: o ano de 1962 terminaria 

com um crescimento da inflação para aproximadamente 50%, além de uma desaceleração 

persistente do crescimento econômico (ABREU, 2014, p. 352).   

De acordo com mensagem da Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, 

os superávits comerciais que o Brasil mantinha com o bloco soviético combinados com o 

‘forte desejo’ de alguns integrantes do governo Goulart de expandir o comércio com o 

bloco soviético e a ‘séria situação’ da balança de pagamentos brasileira havia ‘aumentado 

as pressões para conceder prioridade’ à aquisição de máquinas e equipamentos industriais 

do bloco soviético. Essas pressões seriam ilustradas, ainda segundo o mesmo documento, 

pela retirada de uma oferta japonesa vencedora (de menor valor) em um leilão em 

benefício de uma tchecoslovaca (de maior valor) para um contrato assinado em outubro 

                                                           
780 NARA, RG 84, CGR (1941-63), Brazil, US Embassy Rio, box 136, Telegrama 238, State-Brasília, 
Confidencial, Washington, 11 de dezembro de 1962.  
781 JFKL, NSF, Countries, box 13, Brazil General (12-01-62/12-15-62), Diretor de Inteligência e Pesquisa 
do Departamento de Estado ao Secretário de Estado, Confidencial, Washington, 5 de dezembro de 1962.  
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para o fornecimento de turbinas visando a expansão da usina hidrelétrica de Cachoeira 

Dourada (MG/GO)782.  

A perspectiva de penetração soviética no Brasil preocupava crescentemente o 

governo norte-americano. Em meados de novembro de 1962, rumores de que o 

governador eleito de Pernambuco, Miguel Arraes, pudesse estar negociando um grande 

acordo, com vigência de 5 anos no valor de US$ 1 bilhão, com países do bloco soviético 

para a aquisição de máquinas e equipamentos deixou o Departamento de Estado 

apreensivo. As entregas seriam iniciadas em fevereiro de 1963, e o governo federal 

brasileiro já estaria ciente das licenças de importação necessárias783.  

O governo norte-americano se preocupava também com a capacidade da União 

Soviética de suprir petróleo ao Brasil. No início de outubro de 1962, por exemplo, após 

um debate sobre as conclusões de um memorando interno ao Departamento de Estado 

sobre esse assunto datado de agosto, concluiu-se que a União Soviética ‘não poderia [seria 

capaz de] fornecer ao Brasil’ todo o montante de óleo cru necessário para atender sua 

demanda interna, mesmo que a superpotência comunista redirecionasse suas exportações 

de petróleo de outros países ocidentais para o Brasil. Além disso, o país sofria de 

‘capacidade insuficiente’ para processar alguns tipos de óleo cru que importava da URSS. 

De acordo com o mesmo documento, a soma das importações de óleo cru e derivados da 

URSS com o óleo cru produzido domesticamente representariam cerca de 75% das 

necessidades do Brasil. Dessa forma, o Brasil precisaria importar mais produtos refinados 

da URSS para fazer frente ao seu consumo interno. Isso, certamente, redundaria em 

‘custos adicionais’. Uma outra alternativa seria importar petróleo e derivados de outro 

país ocidental que já não fosse um de seus fornecedores habituais784.  

Ainda no final de outubro, Goulart voltaria a tocar no tópico da cooperação 

econômica e técnica com a superpotência socialista numa conversa com o novo 

embaixador da URSS no Brasil, Andrei Fomin. Segundo Hershberg (2018), o presidente 

afirmou ao soviético que tinha ‘grandes esperanças’ em um maior auxílio vindo de 

Moscou. Disse que a administração brasileira já havia concluído suas propostas para 

auxílio econômico soviético e esperava entrega-las ao governo da URSS assim que a 

                                                           
782 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 660.00/12-2062, box 1328, Airgram A-715, Rio-State, Confidencial, 
“Sino-Soviet Bloc Politico-Economic Relations. Part I (May-November 1962)”, Rio de Janeiro, 20 de 
dezembro de 1962, p. 1. 
783 JFKL, NSF, Countries, box 13, Brazil General (11-16-62/11-30-62), Rio-State, Telegrama 976 (Seção 
2 de 3), Secreto, Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1962, p. 2.  
784 NARA, RG 59, Records Relating to Brazil (1954-63), Memorandum William Kling a Ralph Burton, 
Confidencial, “Soviet Capability to Supply Petroleum to Brazil”, Washington, 17 de outubro de 1962, p. 1.  
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situação internacional se acalmasse devido à Crise dos Mísseis em Cuba. Adicionou que 

o Brasil não estava em condição de ‘resistir à pressão vinda dos Estados Unidos’, mas 

que a situação ‘pode[ria] mudar radicalmente’ nos próximos anos e que esperava que isso 

ocorresse de fato (HERSHBERG, 2018, p. 19)785.  

É nesse contexto delicado que o presidente Goulart se reúne com o embaixador 

dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, no dia 16 de novembro de 1962. O 

encontro marcaria a segunda vez que um presidente brasileiro no pós-guerra ameaçaria o 

governo norte-americano utilizando-se da possibilidade de uma maior aproximação à 

URSS786. Nessa oportunidade, no entanto, Goulart ameaçaria os Estados Unidos de forma 

ainda mais severa: com o rompimento de relações caso o governo norte-americano não 

fornecesse auxílio econômico ao Brasil. O presidente brasileiro afirmou que não gostaria 

de buscar ‘auxílio comunista’, mas a atitude inflexível do governo norte-americano o 

impelia nessa direção. O roteiro seria o default da dívida, racionamento dos dois mais 

importantes produtos importados pelo Brasil (trigo e gasolina), a aceitação de 

empréstimos soviéticos para projetos específicos, além da concretização de políticas que 

se traduzissem numa ‘maior socialização doméstica da economia787’.   

O governo norte-americano levou a ameaça a sério e encomendou estudos a 

respeito. Ambos (um elaborado pelo Departamento de Estado e outro pela Embaixada 

dos Estados Unidos no Rio de Janeiro) concluíram, analisando duas possibilidades, que 

o Brasil seria seriamente atingido de qualquer maneira. San Tiago Dantas, nesse momento 

ministro da Fazenda, tinha uma opinião semelhante e afirmou, em encontro com Gordon, 

que Brasília solicitaria empréstimos somente após alcançar resultados concretos em seu 

plano de estabilização econômica. Em novo encontro com Gordon, no dia 28 de 

novembro, Goulart moderou seu discurso e afirmou que mesmo sem chegar a um acordo 

financeiro razoável com os Estados Unidos, as relações bilaterais continuariam a ser 

‘cordiais788’.  

                                                           
785 Ainda segundo Hershberg (2018), o brasileiro solicitou informações sobre campanhas de alfabetização 
na URSS e mencionou que gostaria de enviar dois ou três técnicos brasileiros para estudar o planejamento 
econômico soviético in loco. Hershberg (2018, p. 19).  
786 Kubitschek, em fevereiro de 1958 como vimos, havia ameaçado estabelecer relações com a URSS caso 
os EUA não revissem sua posição no tópico da assistência econômica ao Brasil.  
787 LOUREIRO (2017b, p. 69).  
788 LOUREIRO (2017b, p. 70-72). No encontro com Goulart no dia 28 de novembro, o embaixador dos 
Estados Unidos mencionou a intenção do governo brasileiro em adquirir helicópteros da Polônia. Gordon 
afirmou que isso criaria ‘grande preocupação’ em Washington. Apesar de não se tratar de aquisição de 
armas, essa seria a primeira compra de equipamento militar de ‘fontes comunistas’ por parte do Brasil, fato 
que ‘certamente criaria dificuldades’ para as encomendas brasileiras do C-130 Hercules, avião militar de 
fabricação norte-americana para transporte de tropas e carga. Veja JFKL, NSF, Countries, box 13, Brazil 
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A ameaça de Goulart produziu ‘ondas de choque’ em Washington. Apesar do 

recuo posterior, o governo brasileiro prosseguiu numa trajetória ambígua em relação às 

negociações econômicas com os Estados Unidos (LOUREIRO, 2017b, p. 70-72). Isso 

pode ser percebido, por exemplo, no dia 25 de novembro. Três dias antes do recuo na 

reunião com Gordon, Goulart havia afirmado que o Brasil deveria explorar as 

possibilidades de receber bens de capital da URSS, incluindo ‘grandes instalações 

industriais’, numa entrevista ao Pravda789. 

No mês seguinte, o procurador-geral Robert Kennedy viria ao Brasil para dar um 

ultimato a Goulart: o governo brasileiro precisaria de uma nova orientação política para, 

em troca, receber auxílio econômico norte-americano. Havia ‘muitos sinais’, segundo o 

norte-americano, de ‘infiltração da extrema esquerda nacionalista ou comunista’ em 

posições civis no governo, nomeação de militares e nas lideranças de sindicatos e 

entidades estudantis (LOUREIRO, 2017b, p. 72-73). 

Loureiro (2017b) argumenta que essa mudança de orientação do governo norte-

americano em relação ao Brasil foi fruto de dois pontos: os Estados Unidos haviam saído 

da Crise dos Mísseis, em outubro de 1962, com um diferencial de poder em seu benefício, 

em relação à URSS, e perceberam que esse fator poderia ser explorado de maneira a 

colocar ‘mais pressão em países-chave recalcitrantes, particularmente o Brasil’ 

(LOUREIRO, 2017b, p. 74)790. Esses fatores, conforme sublinha Vizentini (2004), 

estreitavam “as possibilidades de uma barganha de tipo neutralista”, ainda mais se somada 

à “crise interna brasileira” (VIZENTINI, 2004, p. 202-203).  

Para o Secretário de Estado Assistente para Inteligência e Pesquisa, Roger 

Hilsman Jr., o auxílio econômico para o desenvolvimento no Brasil vindo do bloco 

soviético era visto como um ‘suplemento valioso’, mas que poderia apenas aliviar a 

                                                           

General (11-16-62/11-30-62), Rio-State, Telegrama 1046 (Seção 1 de 2), Secreto, Rio de Janeiro, 28 de 
novembro de 1962, p. 3. Em janeiro de 1963, Gordon afirmava que o “compromisso imediato” em entregar 
cinco C-130 já seria suficiente naquele momento. Ponderava que devido ‘ao tamanho e importância do 
Brasil’, era preciso ‘exercer influência máxima’ a fim de prevenir uma ‘guinada em direção ao bloco 
[soviético]’. Veja NARA, RG 84, CGR (1941-63), Brazil, US Embassy Rio, box 135, Rio-State, Telegrama 
1315, Secreto, Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1963, p. 3-5. Em março de 1963, o governo norte-americano 
disponibilizaria 9 helicópteros para apoiar a decisão de Gordon contra a aquisição dos aparelhos poloneses 
por parte do Brasil. Veja NARA, RG 84, CGR (1941-63), Brazil, US Embassy Rio, box 135, State-Rio, 
Telegrama 1829, Secreto, Rio de Janeiro, 26 de março de 1963, p. 11.  
789 NARA, RG 59, CDF (1960-63), 732.11/11-3062, box 1328, Brasília-State, “President João Goulart’s 
Interview with Pravda”, Brasília, 30 de novembro de 1962. 
790 Para a tentativa de mediação do governo brasileiro durante a Crise dos Mísseis veja HERSHBERG 
(2004a) e (2004b).  
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‘tarefa’ do governo em manter algum crescimento econômico, porém sem iniciar 

necessárias e ‘amplas reformas econômicas e financeiras791’.   

No final de março de 1963, no entanto, um novo aceno para iniciar um projeto 

de cooperação econômica seria feito por Khrushchev. O jornal Última Hora publicaria 

uma entrevista realizada com o primeiro-secretário na qual ele declarou:  

“O Governo soviético está disposto a discutir com o Governo do Brasil 
a questão da cooperação econômica e a procurar as formas, aceitáveis 
para as duas partes, da colaboração no desenvolvimento industrial do 
Brasil. Poder-se-ia, por exemplo, combinar sobre as remessas da URSS 
de máquinas e equipamentos necessários, sobre o envio ao Brasil de 
técnicos soviéticos, sobre a preparação e formação de técnicos 
brasileiros na URSS792”.  
 

O premiê soviético afirmaria ainda que a URSS poderia “obter muitos 

ensinamentos úteis [...] no campo da construção” no Brasil – cooperação entre a 

engenharia civil brasileira e a maquinaria soviética ocorreria nos anos 1980 – e que, desse 

modo, existia uma “base real para o desenvolvimento da cooperação econômica” entre os 

dois países793.   

O tom pela busca de projetos de cooperação econômica na entrevista de 

Khrushchev é semelhante ao de Goulart em suas declarações ao Pravda em novembro de 

1962. A partir de dezembro, o governo brasileiro começava a justificar seu 

relacionamento com o bloco soviético em termos das possibilidades de cooperação 

econômica – conforme a mencionada entrevista de Goulart ao Pravda e o crédito 

concedido pela Polônia – e não em “termos exclusivamente comerciais” conforme 

Vizentini (2004, p. 218) defende. A divulgação da entrevista de Khrushchev pela missão 

soviética na ONU no dia 29 de março de 1963 (a mesma publicada no jornal Última Hora) 

tampouco está relacionada à “subvenção de US$ 398,5 milhões de auxílio financeiro dos 

EUA ao Brasil794”; mesmo porque apenas US$ 84 milhões foram desembolsados de 

                                                           
791 JFKL, NSF, Ralph A. Dungan, box 390, Brazil, Undated, Research Memorandum RAR-46 (Hilmann 
para Secretário de Estado Substituto), Secreto, “Soviet Bloc Overtures to Brazil”, Washington, 14 de 
dezembro de 1962, p. 4.  
792 Última Hora, 29 de março de 1963, p. 6. Segundo o mesmo diário, as questões haviam sido 
encaminhadas pelo diretor da Última Hora, Paulo Silveira, ao premiê soviético em fevereiro – antes, 
portanto, da viagem do ministro da Fazenda, San Tiago Dantas, aos Estados Unidos. Última Hora, 29 de 
março de 1963, p. 1.  
793 Última Hora, 29 de março de 1963, p. 6. 
794 YOUNG (1973, p. 195).  



 

 

256 

 

imediato e toda assistência restante estava atrelada à assinatura de um acordo stand-by 

com o FMI (LOUREIRO, 2017b, p. 62)795.  

Assim, deve-se perguntar por que o premiê soviético estaria acenando 

novamente com a possibilidade de cooperação econômica com o Brasil entre fevereiro e 

março de 1963 após diversas especulações frustradas no ano anterior.  

Uma hipótese é a de que o governo da URSS introduziu novamente essa 

possibilidade de cooperação econômica com o Brasil devido a uma conjuntura ‘crucial’ 

da competição sino-soviética por influência no Terceiro Mundo796. Um crescente 

interesse da República Popular da China pelo Brasil começou a se desenhar nesse período. 

Ele envolvia um aumento nas interações interestatais visando a expansão do comércio (os 

dois países não mantinham relações diplomáticas), bem como um incremento nos 

contatos entre o recém-fundado PC do B (de linha chinesa revolucionária) e o partido 

Comunista da China (PCC).  

Em relação às interações interestatais, em novembro de 1962, uma delegação do 

Banco da República Popular da China veio ao Brasil buscando retomar as conversações 

sobre as possibilidades de intercâmbio comercial bilateral. O comércio entre os dois 

países, entretanto, era “pouco expressivo” e se limitava a uma “gama reduzida de 

produtos” (RODRIGUES, 1966, p. 138-39). Durante a visita mencionada, a comitiva 

chinesa manifestou novamente seu interesse em realizar uma Exposição Comercial no 

Brasil – Quadros já havia autorizado em julho de 1961. Goulart reexaminaria o assunto e 

autorizaria a mostra, prevista para 1964, e a abertura de uma Escritório Comercial da 

RPC797 (RODRIGUES, 1966, p. 139-140).  

Do ponto de vista de contatos interpartidários, nos primeiros meses de 1963, 

segundo Hershberg e Radchenko (2016), o PCB e sua dissidência, o PC do B, enviaram 

delegações à China para buscar o apoio de Mao Zedong. Ao receber dois representantes 

do PC do B, João Amazonas e Lincoln Oest, em Beijing em março, Mao cumprimentou-

os como ‘verdadeiros revolucionários comunistas brasileiros’ e afirmou que muitos 

partidos comunistas na América Latina eram ‘oportunistas, incluindo o partido de 

                                                           
795 Em abril , o Última Hora publicaria que entrevista de Khrushchev teve “influência ponderável” na 
preparação da visita de San Tiago Dantas à URSS, sem fornecer, entretanto, nenhuma data confirmada para 
a viagem do ministro da Fazenda. Última Hora, 20 de abril de 1963, p. 6. 
796 HERSHBERG; RADCHENKO (2016, p. 6).  
797 A Exposição Comercial da RPC seria realizada em Niterói. Após a tomada de poder pelos militares no 
Brasil, em abril de 1964, nove chineses que estavam no Brasil para montar o escritório comercial e a 
exposição seriam presos e acusados de atividade subversiva. Veja Rodrigues (1966, p. 140). Veja também 
GUEDES; MELO (2014). 
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Prestes798’. Para o líder chinês, o PCB havia se tornado uma ‘ferramenta da classe 

capitalista’ e prometeu continuar apoiando o PC do B: ‘A ajuda da China é seu direito e 

nossa obrigação799’. Um estudo da CIA, mencionado por Herhsberg e Radchenko (2016), 

afirma que o Partido Comunista Chinês (PCC) não poderia ‘romper publicamente com o 

PCB, porque o ‘reconhecimento do PC do B’ adicionaria ‘combustível’ nas acusações do 

PCUS de que o PCC semeava a ‘desunião dentro do movimento comunista 

internacional800’.  

A fragmentação das esquerdas se aprofundava. Após se reunir com Khrushchev 

em Moscou, em fevereiro de 1963, Prestes visitaria Havana, alguns dias depois, buscando 

convencer Fidel Castro a interromper sua ajuda a Francisco Julião e ao dissidente PC do 

B801’. O objetivo de Prestes era moderar a retórica de Castro e suspender o apoio à via 

revolucionária a essas outras correntes buscando uma unificação da esquerda de acordo 

com a diretriz da coexistência pacífica802.  

Uma oportunidade para tentar unificar as esquerdas ocorreria quando as Ligas 

Camponesas e o PCB concordaram em organizar um Congresso de Solidariedade a Cuba 

em março no Rio de Janeiro. A permissão para a realização do evento e a emissão de 

vistos para estrangeiros parecia dividir o governo brasileiro, já que o ministro da Fazenda, 

San Tiago Dantas, estava em Washington para negociações econômicas803.  

Quatro dias antes do início do Congresso, Goulart se reúne com o embaixador 

da URSS no Brasil, Andrei Fomin, e afirma que uma delegação soviética poderia vir, mas 

somente após o retorno de Dantas de Washington, de maneira a evitar qualquer ruído nas 

conversações econômicas com o governo norte-americano. No dia 25, um antes do início 

do Congresso, o chanceler Hermes Lima comunica a recusa do governo brasileiro em 

fornecer vistos para a delegação soviética – incluindo dois cosmonautas804.  

Foi nesse cenário conturbado que o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, 

impediria a realização do evento ao posicionar policiais em volta do prédio da ABI – onde 

ocorreria o evento – e em torno de diversos prédios públicos que poderiam servir como 

                                                           
798 HERSHBERG; RADCHENKO (2016, p. 87).  
799 Ibid., p. 89.  
800  Ibid., p. 90.  
801 Ibid., p. 27-28. Para a reunião Prestes/Khrushchev, p. 38-39.  
802 Depois de encontrar o líder comunista brasileiro, o embaixador da URSS em Cuba, Alexander Alexeyev, 
afirmou em mensagem a Moscou que tinha a ‘impressão que os líderes cubanos não estavam muito 
entusiasmados com a visita de Prestes’, já que preferiam o Francisco Julião – que também estava em Cuba 
naquele momento. Veja HERSHBERG; RADCHENKO (2016, p. 42). REIS (2014) não analisa a visita de 
Prestes a Cuba no início de 1963.  
803 HERSHBERG; RADCHENKO (2016, p. 67). 
804 Ibid., p. 67-68. 
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alternativas. Muitos participantes, intimidados pela polícia local, partiram para Niterói 

onde o Congresso seria realizado entre 26 e 30 de março, mas com um público 

drasticamente reduzido, sendo considerado praticamente um ‘fiasco total’ pela 

Embaixada dos EUA no Rio de Janeiro. As delegações da URSS e da RPC não 

participariam. A maioria dos participantes estrangeiros eram latino-americanos. Nas 

resoluções aprovadas no encontro, no entanto, a linha soviética moderada e não-

revolucionária prevaleceria805.  

No debate político doméstico, a vitória do presidencialismo no plebiscito 

realizado em janeiro de 1963 havia causado “otimismo” em Prestes e nos militantes do 

PCB. Apesar disso, as dificuldades em se encaminhar as reformas de base persistiam e a 

radicalização política crescia inviabilizando “qualquer tipo de pacto806” (PANDOLFI, 

1995, p. 193). 

Em vigor desde o início de 1963, o Plano Trienal (1963-65) buscaria conciliar o 

enfrentamento da inflação e dos desequilíbrios externos com a retomada do crescimento 

econômico (LOUREIRO, 2017b, p. 62). O PCB, no entanto, considerava-o “recessivo e 

conciliador com o imperialismo”. O partido passava a defender que dada à composição 

conservadora do Parlamento, o presidente deveria se utilizar de prerrogativas do 

Executivo, que não dependiam de aprovação parlamentar, para levar à frente as reformas 

de base. Para Pandolfi (1995), o “desprezo do PCB pelo Poder Legislativo ia num 

crescendo” (PANDOLFI, 1995, p. 194). 

Em meio à radicalização política doméstica e o aprofundamento da crise 

econômica, em maio de 1963, os governos de Brasil e URSS assinaram um novo Acordo 

de Comércio e Pagamentos com vigência de 5 anos e com perspectivas crescentes em 

relação ao crescimento das trocas. Ele projetava um intercâmbio no valor de US$ 160 

milhões no primeiro ano, US$ 200 milhões no segundo, e US$ 225 milhões no terceiro – 

o intercâmbio bilateral ultrapassaria US$ 100 milhões apenas em 1973, e mais de US$ 

200 milhões no ano seguinte (veja Anexo 1). Os produtos mais importantes continuavam 

a ser trigo e petróleo (do lado soviético); e café, algodão e arroz (da parte brasileira). 

Além disso, o acordo continha dois pontos considerados importantes pelo Brasil 

conforme estudo do Departamento de Estado. O primeiro dizia respeito a proibição de 

reexportação sem autorização da outra parte, e o segundo tratava da possibilidade de 

provisão de créditos de terceiros países tornando possível um sistema multilateral de 

                                                           
805 Ibid., p. 69-73.  
806 PANDOLFI (1995, p. 193).  
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pagamentos que permitiria ao Brasil trocar saldos de um país do bloco soviético para 

outro807.  

A situação econômica doméstica se agravaria bastante a partir do segundo 

semestre de 1963. Isso porque a situação do déficit público federal havia crescido 

substancialmente a partir do meio do ano. As taxas mensais de inflação retornaram aos 

níveis de antes do Plano Trienal e a balança de pagamentos sofrido nova deterioração 

(ABREU, 2014, p. 354).  

Nesse cenário, o governo soviético deixaria claro sua posição de prudência e 

distanciamento aos graves problemas econômicos brasileiros. Entre o final de maio e 

início de junho de 1963, o ministro da Indústria e Comércio, Antônio Balbino, esteve em 

Paris e Genebra chefiando uma missão brasileira. Segundo relato feito ao embaixador 

Gordon após regressar ao Brasil, Balbino afirmou que teve uma ‘longa conversa’ com o 

embaixador da URSS em Paris. Este assegurou-lhe que, ciente da delicada situação 

econômica brasileira, esperava que o país ‘não se colocasse numa posição’ onde 

precisasse recorrer à URSS para um ‘auxílio de larga-escala808’.  

Era a confirmação de que qualquer possibilidade de barganha envolvendo a 

URSS, como Goulart havia tentado, seria impossível. A falta de uma credibilidade 

mínima para o presidente levar adiante um programa econômico já não existia mais 

(ABREU, 2014, p. 354).  

Até meados de 1963, a planejada visita de San Tiago Dantas a Moscou ainda não 

havia ocorrido. Ela estava marcada, a princípio, para acontecer entre julho e agosto de 

1963809. Em junho, Bittencourt havia dito que Dantas viajaria à URSS em ‘caráter 

pessoal’, e não numa missão com o aval do presidente da República; mesmo que em 

caráter sigiloso810. Não há nenhum indício de que a viagem tenha sido, de fato, realizada. 

O interesse soviético em um grande projeto brasileiro reaparecia, no entanto, no 

final de 1963. A intenção da URSS em participar financeiramente do projeto hidrelétrico 

do Salto de Sete Quedas era tornada pública no Paraguai. De acordo com o segundo 

                                                           
807 JFKL, NSF, Ralph A. Dungan, box 390A, Brazil, 07/63-10-63 and Undated, Research Memorandum 
RAR-27 (Hughes para Secretário de Estado), Secreto, “Brazil’s New Trade Agreeement with the USSR”, 
Washington, 21 de maio de 1963, p. 1, 3-4.  
808 NARA, RG 59, Alpha-Numeric Political & Defense, 1963, box 3835, POL 2-3 BRAZ, Brasília-State, 
Confidencial, “Memorandum of Conversation”, Brasília, 28 de agosto de 1963, p. 3.  
809 AHMRE, Circulares, Despachos, Notas, Ofícios (Expedidos), Pareceres e Memoranda. Embaixadas, 
Consulados e Diversos no Brasil (1963), caixa 34. Secretário-Geral Adjunto para Assuntos de Europa 
Oriental e Ásia ao Secretário-Geral, Secreto, “Visita do Deputado San Tiago Dantas à União Soviética”, 
Brasília, 1º de agosto de 1963, p. 1 e 3.  
810 NARA, RG 84, CGR (1941-63), Brazil, US Embassy Rio, box 136, Rio-State, Telegrama 2462, 
Confidencial, Rio de Janeiro, 19 de junho de 1963, p. 3.  
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secretário da Embaixada dos Estados Unidos no Rio, o embaixador da Alemanha 

Ocidental em Assunção expressou sua preocupação com a possibilidade de uma 

“penetração” soviética na América Latina, e recomendou ao seu governo ‘explorar a 

necessidade de formar um consórcio de nações ocidentais’ para o desenvolvimento do 

projeto de Sete Quedas811.  

Na véspera de se encontrar para despedir-se do embaixador do Brasil – o qual 

estava deixando o posto – em Moscou, em fevereiro de 1964, Leonid Brezhnev leu um 

relatório sobre as possibilidades de aproveitamento energético do Salto de Sete Quedas812 

elaborado por um engenheiro soviético. Durante a reunião, para a “surpresa” do 

diplomata, o presidente do Presidium do Soviete Supremo aludiu “às grandes 

possibilidades” do projeto. O representante brasileiro, Vasco Leitão da Cunha, foi 

surpreendido já que esperava uma reunião protocolar e que sublinhasse, se tanto, o 

crescimento do intercâmbio comercial entre os dois países; ainda pequeno quando 

comparado aos totais trocados por ambas as partes. Brezhnev considerava as relações 

bilaterais num “excelente ponto”; o que, segundo ele, provaria que o reatamento das 

relações diplomáticas entre os dois países, feito em 1961, teria sido uma decisão 

acertada813.  

Poucos dias antes, Cunha esteve com o ministro dos Negócios Estrangeiros da 

URSS, Andrei Gromyko. O chanceler soviético elogiou a política externa do presidente 

trabalhista João Goulart. Considerou-a “avançada”, “construtiva” e orientada no sentido 

dos esforços mundiais pela paz814.  

O interesse soviético no setor energético brasileiro persistiria após o golpe civil-

militar de 1964. Do lado soviético, não menos importante seria a queda de Nikita 

Khrushchev em outubro. A ascensão de Leonid Brezhnev marcaria uma política externa 

disposta a correr menos riscos, focada no incremento comercial, e mais seletiva na 

concessão de créditos para países de Terceiro Mundo.  

 

                                                           
811 NARA, RG 59, CFPF (1964-66), Political & Defense, box 1945, POL 33-1 BRAZ-PAR, Airgram A-
285, Confidencial, “Russian Offer to Finance the Guairá Falls Development Project”, Assunção, 2 de 
janeiro de 1964, p. 1-2.  
812 O Salto de Sete Quedas, ou Salto Guaíra, era a cachoeira com maior volume de água no mundo. 
Desapareceu para dar lugar ao lago da Usina Hidrelétrica de Itaipu; obra seria iniciada em 1974 e 
inaugurada em 1982. Para um relato pormenorizado sobre o estado das conversações entre brasileiros e 
paraguaios a respeito de Sete Quedas em novembro de 1963 veja AHMRE, Ofícios Embaixadas A-O, caixa 
9, Assunção-MRE, Secreto, “Questão de Sete Quedas”. Assunção, 26 de novembro de 1963, 22 pp. 
813 AHMRE, Moscou, 2342, “Visita de despedida do Embaixador brasileiro a Brejnev e Gromiko”. Moscou, 
9 de fevereiro de 1964, p. 1.  
814 Ibid.  
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Considerações finais 

O período que vai da assinatura do primeiro acordo comercial entre Brasil e 

União Soviética em 1959 até as respectivas rupturas domésticas – em abril no Brasil, e 

em outubro na URSS – foi marcado por mudanças importantes no padrão das relações 

bilaterais. 

O presidente Juscelino Kubitschek teve a iniciativa de buscar um entendimento 

formal para regular o comércio entre os dois países e institucionalizar os contatos por 

meio da adoção de Comissões Executivas ainda em 1960. Assumindo o poder em janeiro 

de 1961, Jânio Quadros prosseguiu a trajetória de aproximação de maneira mais clara. 

Manifestando-se continuamente a favor de uma aproximação com o bloco socialista 

desde 1956, Quadros teve maior capacidade para uma aproximação em uma base político-

diplomática devido ao importante crescimento do sentimento antiamericano na América 

Latina na segunda metade da década de 1950, seus contatos anteriores com representantes 

soviéticos, e suas credenciais conservadoras como garantia de não-contaminação 

ideológica para o público doméstico.  

Do lado soviético, Nikita Khrushchev usou seu prestígio pessoal de forma 

significativa nessa aproximação. Reuniu-se com Quadros em 1959, Goulart em 1961, 

com o chefe da missão comercial brasileira à URSS em maio de 1961, Paulo Leão de 

Moura, e com o ministro-conselheiro Roberto Assumpção de Araújo, em fevereiro do ano 

seguinte, antes mesmo que a missão diplomática brasileira estivesse em funcionamento 

em Moscou.    

Do ponto de vista da conjuntura política brasileira, um dado importante sobre 

uma mudança de percepção da elite política a respeito da URSS pode ser verificado ao 

comparar o impacto, no debate doméstico, das condecorações concedidas por Quadros a 

representantes da URSS e de Cuba. A cúpula militar brasileira e os principais jornais do 

país desaprovaram a outorga da Ordem do Cruzeiro do Sul a Che Guevara, mas não se 

opuseram, de nenhuma maneira, a concessão da Ordem do Mérito Aeronáutico a Yuri 

Gagarin. De forma semelhante, o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, saudaria e 

elogiaria os progressos científicos soviéticos na inauguração da Exposição Industrial da 

URSS no Rio de Janeiro, mas não permitiria a realização de um Congresso de 

Solidariedade a Cuba no ano seguinte.  

Essa mudança de percepção da elite política brasileira foi fundamental para 

encaminhar o reatamento de forma pacífica. Mesmo com a renúncia de Quadros – e a 

grave crise doméstica resultante –, as relações diplomáticas seriam normalizadas pelo 
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presidente João Goulart em novembro de 1961. As relações cresceriam rapidamente em 

sua importância econômica e política. A Exposição Industrial Soviética no Rio de Janeiro, 

em 1962, foi um marco importante na intensificação das relações políticas. Ao colocar-

se como um modelo de modernização, a União Soviética naturalmente atraía o governo 

brasileiro com possibilidades de participação em grandes e importantes empreendimentos 

dentro do país. Apesar de alguns avanços, esses empreendimentos não se concretizariam 

durante o período. O comércio com o bloco soviético tinha incrementos ano após ano, 

apesar de compreender – mesmo em 1963 – uma fatia ainda diminuta das trocas 

brasileiras. Com as crescentes dificuldades econômicas do governo – manifestadas de 

forma crescente e clara nas relações com os Estados Unidos –, Goulart buscaria barganhar 

com a superpotência capitalista utilizando-se das relações do Brasil com a URSS, e seu 

bloco de influência. A manobra teve como resultado imediato um aumento da 

desconfiança norte-americana no presidente brasileiro, o que dificultaria ainda mais as 

negociações econômicas necessárias entre os dois países. Apesar de um aumento 

importante nas trocas bilaterais de 1959 a 1963, o intercâmbio bilateral ainda representava 

pouco do total transacionado pelo Brasil. No biênio 1962-1963 ocorreram algumas 

conversações vagas sobre projetos de cooperação econômica que não se concretizariam 

em meio a uma radicalização política no Brasil. De seu lado, a União Soviética se 

mostrava mais cautelosa em iniciar novos financiamento de projetos de grande escala 

como havia feito na Índia e no Egito na segunda metade dos anos 1950. Tal orientação 

seria acentuada após a queda de Khrushchev em outubro de 1964.  
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Capítulo 4 – Incerteza, retomada e afastamento (1964-1974) 815 

 

Introdução 

Apesar da retórica anticomunista, e das arbitrariedades e perseguições a 

elementos considerados subversivos e comunistas brasileiros, o regime que tomou o 

poder em abril de 1964 permanecia interessado na modernidade soviética. Esse interesse 

genuíno persistiu, pelo menos, até meados de 1967. Daí em diante, foi 

predominantemente suplantado por preocupações com a segurança nacional, culminando 

com a edição do AI-5 em dezembro de 1968.  

Rupprecht (2011) destaca que a autorrepresentação oficial da URSS no 

estrangeiro havia mudado de ‘berço da revolução mundial’ para um ‘cultivado e 

tecnologicamente avançado Estado europeu’, com uma população ‘altamente educada’ 

de consumidores satisfeitos. A ‘alta modernidade soviética’ teria sua origem comum na 

euforia pelo desenvolvimento e industrialização ocorrida no Ocidente ao longo da década 

de 1950, mas com algumas particularidades adicionais. O caminho soviético para o 

desenvolvimento seria ‘ostensivamente harmonioso’ e teria ‘aspectos mais justos e 

providentes’, sem a ‘pauperização das massas e exploração pelos outros’. Com isso, a 

URSS havia se juntado à ‘euforia global por desenvolvimento e modernização’. O modelo 

de desenvolvimento soviético compartilhava muitos aspectos que o aproximavam das 

necessidades brasileiras, mas que também, da mesma forma, o aproximavam da 

modernidade ocidental. Uma crença inabalável nos benefícios da tecnologia e um 

‘otimismo no progresso histórico’ haviam conquistado diversas partes do mundo – 

independentemente da orientação política na Guerra Fria816.  

Esse aspecto da influência da modernização soviética no Brasil deve ser levado 

em conta quando analisamos os laços entre os dois países também a partir de 1964. É 

consenso na literatura sublinhar a singularidade das relações diplomáticas entre Brasil e 

União Soviética logo após o golpe militar de 1964. Vizentini (1998) argumenta que a 

retórica típica da Guerra Fria e das fronteiras ideológicas “não correspondeu plenamente 

à prática” nas interações com a superpotência euroasiática. Segundo ele, a manutenção 

de laços diplomáticos plenos com URSS e os países de seu bloco derivou de 

                                                           
815 Uma versão sintetizada e modificada da introdução e dos três primeiros itens deste capítulo foi publicada 
sob o título Expectativas promissoras: comércio e perspectivas de cooperação bilateral nas relações Brasil-
União Soviética (1964-1967), Carta Internacional, v. 13, n. 2, 2018, p. 76-93. DOI: 
10.21530/ci.v13n2.2018.773.  
816 RUPPRECHT (2011, p. 522).  
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“necessidades comerciais”, além do fato de que atuação internacional soviética se pautava 

por uma “diplomacia tradicional e legalista, e não revolucionária como a de Cuba e da 

China” (VIZENTINI, 1998, p. 61).  

Essa tendência se acentuaria ao longo dos anos 1960. A União Soviética, após o 

cisma com a República Popular da China e as dificuldades em sua parceria com Cuba, 

estava interessada em manter o status quo global e mais preocupada com sua própria 

conjuntura doméstica do que com a difusão revolucionária do comunismo, especialmente 

após a ascensão de Leonid Brezhnev como secretário-geral do Partido Comunista da 

União Soviética (PCUS), em outubro de 1964 (BRUN; HERSH, 1990, p. 135-36).   

Com o novo secretário-geral constrói-se a détente. Um de seus principais 

arquitetos, do lado soviético, foi o chanceler Andrei Gromyko. A distensão foi possível 

graças à “paridade estratégica” alcançada no início dos anos 1970 em relação aos 

armamentos dos Estados Unidos. Esse fato estimulou a URSS a negociar acordos para o 

controle de armas com os norte-americanos – agora numa posição fortalecida. Mais 

importante, no entanto, foi a constatação de que a longa retirada dos Estados Unidos do 

Vietnã contrastava com um incremento de poder e prestígio soviético, abrindo 

oportunidades para sua expansão e influência no Terceiro Mundo (SAVRANSKAYA; 

TAUBMAN, 2011, p. 134-135).  

Dessa forma, de forma análoga a Vizentini (1998), Cervo (2008) situa as 

relações brasileiro-soviéticas em um “universalismo inevitável” durante o governo 

Castello Branco. Ele sublinha que o governo brasileiro tinha a “intenção” de que as 

relações “puramente comerciais” passassem ao estágio de relações econômicas, nas quais 

“se agregassem componentes de desenvolvimento, como importação de máquinas, 

equipamentos e tecnologias” (CERVO; BUENO, 2008, p. 377-379). Ou seja, a 

superpotência socialista poderia exercer papel relevante no esforço de industrialização do 

Brasil. 

Assim, o interesse brasileiro iria além da mera expansão comercial apontada por 

outros dois autores como fator principal de aglutinação entre os dois países (SILVA, 

2014, p. 26; BARRETO FILHO, 2006, p. 91-92). André Reis da Silva destaca que os 

contatos comerciais “aumentaram”, e concorda com Vizentini e Cervo que, em relação à 

URSS, o discurso calcado na Guerra Fria “não correspondeu à prática” (SILVA, 2014, p. 

41). Abaixo, vemos a evolução das trocas brasileiras com o bloco soviético e com a URSS 

entre 1964 e 1974 em dois gráficos.  
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Não é devidamente explorado, tanto em Vizentini (1998) como em Cervo e 

Bueno (2008), se houve de fato uma continuidade nas relações econômicas entre Brasil e 

URSS durante os demais governos do regime militar – lembrando, mais uma vez, que 

Vizentini (1998) e Cervo e Bueno (2008) são obras de síntese.  

Como observado no capítulo 3, deve-se notar como o golpe de 1964 

praticamente não teve impacto negativo na trajetória ascendente das compras do Brasil 

no bloco soviético e na URSS. Especificamente em relação ao comércio bilateral, a 

diminuição da fatia da URSS nas compras brasileiras entre 1963 e 1964 é pequena. No 
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ano seguinte, há um aumento das importações do bloco soviético e, especificamente, da 

URSS (especialmente petróleo) se compararmos com 1964 (Gráfico 10).   

Argumentamos que as interações entre os governos do Brasil e da URSS durante 

a primeira administração do regime militar foram importantes para institucionalizar as 

relações interestatais, visando à retomada das conversações acerca de assistência 

soviética a grandes projetos de infraestrutura no país. Cervo lembra que foram 

restabelecidos contatos por delegações bilaterais e reunida, pela primeira vez, a Comissão 

Mista Bilateral prevista no Acordo de Comércio e Pagamentos de 1963 (CERVO; 

BUENO, 2008, p. 379). As delegações brasileiras que estiveram na URSS nesse período 

buscaram manter vivo o interesse soviético em participar de empreendimentos no ramo 

energético no Brasil. Além disso, as relações com a União Soviética poderiam servir 

como uma espécie de barganha em relação a eventuais ruídos nas interações do Brasil 

com os Estados Unidos817. Além disso, argumentamos que a aproximação do Brasil com 

os EUA durante o governo Castello Branco não correspondeu a um afastamento da URSS.  

O início de 1968 é marcado por novas propostas de fornecimento de máquinas e 

equipamentos soviéticos para a usina hidrelétrica de Ilha Solteira (SP) e pelo 

oferecimento de reatores nucleares – não vinculados a um projeto específico818. Destaca-

se, porém, que em julho do mesmo ano seriam iniciadas conversações a respeito do 

fornecimento de turbinas e geradores soviéticos para a usina hidrelétrica de Capivara 

(SP/PR) – o primeiro grande projeto brasileiro com participação soviética a ser concluído.   

Ainda no final de 1969, seria assinado o Protocolo sobre Fornecimento de 

Maquinaria e Equipamentos da URSS ao Brasil– substituindo o Protocolo Patolichev – 

no valor de US$100 milhões para o período de 1970-74 (VIZENTINI, 1998, p. 173). 

Finalmente, em outubro de 1970, seriam concluídos acordos entre a Energomachexport e 

a Cesp para o fornecimento de equipamentos e turbinas à usina hidrelétrica de Capivara 

(VIZENTINI, 1998, p. 173). Elas se tornariam, em 1977, as primeiras turbinas 

hidroelétricas soviéticas em operação na América Latina (MILLER, 1989, p. 174) 

Há alguns pontos importantes que não são tratados pela literatura.  Durante o 

período de alto crescimento econômico brasileiro entre 1968-1973, o comércio bilateral 

                                                           
817 RUPPRECHT (2011, p. 525). BRANDS (2010, p. 147).  
818 O Brasil já havia firmado acordos nucleares com Israel (1966) e França (1967). Em 1968 firmaria com 
Espanha e Índia. Em 1970 assinaria um entendimento na área com o Equador e dois anos depois com os 
Estados Unidos (a fim de garantir o fornecimento de urânio enriquecido para a usina de Angra). Cervo 
lembra, no entanto, que em nenhum desses acordos havia transferência de tecnologia. CERVO; BUENO 
(2008, p. 405).  
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apresentou níveis muito baixos (em relação ao total transacionado pelo Brasil). 

Buscaremos analisar os motivos para que isso tenha ocorrido e quais foram as reações de 

ambos os governos a fim de reverter esse quadro.  

Dessa forma, em 1972, a URSS buscou se reaproximar do Brasil visando não 

apenas um incremento nas trocas bilaterais que se encontravam em níveis baixíssimos. 

Com a projeção de poder brasileiro na América do Sul, fruto também das altas taxas de 

crescimento econômico, e a reticência do governo Médici em se engajar mais 

profundamente com Nixon, a URSS percebeu a conveniência no estabelecimento de um 

espaço de convergência com o Brasil. Isso se manifestaria em posições acertadas entre os 

dois países em temas afins em organismos multilaterais e na importância do Brasil para 

que a URSS pudesse manter, ou mesmo aprofundar, seus contatos com outros países da 

América do Sul819.   

O presente capítulo está estruturado em cinco itens. O primeiro apresenta as 

preocupações anticomunistas do novo governo brasileiro logo após tomar o poder em 

abril de 1964. Em seguida, são analisadas as iniciativas de reaproximação diplomáticas 

entre Brasil e URSS iniciadas poucos meses depois. O terceiro lida com as visitas à URSS 

das comitivas lideradas por ministros brasileiros em 1965 e 1967. Além disso, comenta a 

vinda do ministro do Comércio Exterior da URSS ao Brasil em 1966 e outras iniciativas 

e interações diplomáticas entre os dois países. O quarto diz respeito à persistência do 

interesse brasileiro na modernização soviética, mesmo após a ruptura de 1964. O último 

item analisa o comportamento do comércio bilateral nos governos Costa e Silva e Médici 

(1967-1973), as negociações que culminaram na primeira compra de equipamentos 

soviéticos para usinas hidrelétricas na América Latina e a convergência na agenda dos 

dois países em organizações multilaterais.  

 

4.1 Golpe civil-militar, anticomunismo e relações bilaterais 

 

Com o golpe civil-militar sendo deflagrado no Brasil em 1º de abril de 1964, em 

um cenário doméstico ainda indefinido, o novo embaixador em Moscou, Henrique 

Rodrigues Valle, enviou correspondência detalhada sobre os “objetivos econômicos” do 

governo brasileiro na União Soviética. Dividiu-os em três setores: comercial, financeiro 

e técnico-científico. Valle projetava um comércio bilateral que atingiria US$500 milhões 

                                                           
819 AHMRE, ISrPR (1972), Telegrama 357, Moscou-MRE, Confidencial, “Relações Brasil-Rússia”, 19 de 
agosto de 1972, p. 6. Esse telegrama também se encontrava na pasta ISrPR 
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de parte a parte em 1970. Tal volume possibilitaria “transações financeiras para o 

desenvolvimento econômico do Brasil”. Sobre o terceiro item, o embaixador afirmava 

que, de acordo com as mesmas projeções, seria possível financiar uma ampla assistência 

técnica soviética, mas, na “maioria das vezes”, essa estaria vinculada à “aquisição de 

equipamentos”. Por fim, solicitava ao Itamaraty mais recursos financeiros e humanos a 

fim de “concretizar as excelentes promessas econômicas do posto”820.  

Ao mesmo tempo, a radicalização política-ideológica apontava para um 

desfecho no Brasil. O presidente João Goulart saiu do Rio a Brasília e depois a Porto 

Alegre em uma última tentativa de organizar alguma resistência com o ex-governador 

Leonel Brizola. No entanto, o presidente do Senado já havia declarado vaga a presidência 

da República antes mesmo de Goulart exilar-se no Uruguai. O presidente da Câmara dos 

Deputados, Ranieri Mazzilli, assumia interinamente o cargo. Uma junta de militares de 

alta patente das três Armas tomava o poder de facto por duas semanas821. Após a 

decretação do Ato Institucional, o marechal Castello Branco assumia o poder no dia 15 

de abril, eleito indiretamente por um Congresso Nacional deformado822. 

Nesse cenário interno radicalizado pelo anticomunismo, seria natural que os 

representantes soviéticos no país se inquietassem. Sobretudo antes da posse de Castello 

Branco. Em Moscou, Valle foi convocado para uma reunião pelo ministro interino das 

Relações Exteriores. A Embaixada da URSS no Rio de Janeiro afirmava em 

correspondência ao governo soviético que esperava que as autoridades brasileiras agissem 

de acordo com princípios fundamentais do Direito Internacional, de forma a tomar as 

providências necessárias para garantir a segurança da embaixada soviética, bem como de 

seu pessoal e dos cidadãos soviéticos que se encontravam no Brasil823.  

Os temores não eram infundados. Alguns dias depois, o embaixador soviético, 

Andrei Fomin, telegrafou ao Itamaraty protestando a respeito do desejo das autoridades 

brasileiras em abrir o cofre do petroleiro soviético Ljubotim, que se encontrava no litoral 

do Estado de São Paulo. Para ele, tratava-se de uma clara violação de princípios do Direito 

                                                           
820 AHMRE, Moscou, 2305, “Instalação do SEPRO em Moscou”. Moscou, 1º de abril de 1964. 
821 O Comando Supremo da Revolução era formado pelos então ministros militares das três Armas. Na 
primeira lista de cassações e suspensão de direitos políticos constavam 102 nomes. Destaca-se: Jânio 
Quadros, João Goulart, Luís Carlos Prestes, Miguel Arraes, Leonel Brizola e Celso Furtado. Houve ainda 
uma segunda lista com mais 91 nomes (67 civis e 24 militares) divulgada no dia 14 de abril de 1964.  
822 SKIDMORE (1988, p. 20-22 e p. 47-50).  
823 AHMRE, Moscou, 2342, “Pedido do Chanceler soviético para garantir a Embaixada soviética e seu 
pessoal”. Moscou, 4 de abril de 1964. O Itamaraty respondeu em nota que as providências estavam sendo 
tomadas. Veja AHMRE, Moscou, 2351, “Segurança do pessoal e sede da Missão da URSS no Brasil”, 9 de 
abril de 1964.  
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Internacional. Foi-lhe dito, entretanto, que o Itamaraty alegava que o cofre poderia ser 

aberto já que nada a bordo de um navio mercante em águas territoriais brasileiras deveria 

escapar do exame das autoridades locais. O comandante da embarcação sugeriu que o 

cofre fosse aberto mediante uma ordem do embaixador e com a presença de um 

funcionário da representação soviética824. Dois dias depois, o impasse foi resolvido. As 

autoridades navais do Brasil não insistiram mais em abrir o cofre, retiraram a guarda 

militar a bordo do petroleiro e autorizaram o carregamento de lastro e mantimentos. Por 

último, comprometeram-se a manter o mesmo tratamento com outros petroleiros 

provenientes da URSS quando em águas brasileiras825.  

Ainda durante o governo provisório de Mazzilli, assumiu a chancelaria o ex-

embaixador em Moscou e Havana, Vasco Leitão da Cunha826. Ele seria mantido após a 

ascensão de Castello Branco ao poder. Nas semanas seguintes, Cunha confrontou-se com 

diversas denúncias de espionagem, favorecimento e financiamento de “atividades 

subversivas” por cidadãos estrangeiros no país.  

No dia 6 de abril, por exemplo, o embaixador do Brasil no México, Manuel Pio 

Corrêa Junior, escreveu uma carta pessoal ao chanceler, acusando o governo cubano de 

conceder apoio financeiro a Leonel Brizola e seus apoiadores. Afirmava, inclusive, que a 

primeira parcela dessas subvenções havia sido paga827. No dia 22, o embaixador do Brasil 

em Paris comunicou ao Itamaraty ter sido procurado pelo encarregado de negócios da 

China Comunista. Este manifestava a “preocupação” de seu governo em relação ao 

destino de nove cidadãos chineses detidos no Rio de Janeiro no dia 3 e que, segundo ele, 

estavam sendo submetidos a torturas e maus-tratos828. Como se não bastasse, em maio, o 

segundo secretário da Embaixada da Tchecoslováquia no Brasil, Zdenek Kvita829, foi 

detido por forças de segurança por cerca de 20 minutos. O jurista e professor Sobral Pinto 

                                                           
824 AHMRE, Moscou, 2351, MRE-Moscou, “Busca a bordo do petroleiro soviético Ljubotim”. Rio de 
Janeiro, 11 de abril de 1964 
825 AHMRE, Moscou, 2351, MRE-Moscou, “Busca a bordo do Petroleiro soviético Ljubotin”. Rio de 
Janeiro, 13 de abril de 1964 e Moscou, 2342, Moscou-MRE, “Busca a bordo do petroleiro soviético 
Ljbotin”, 14 de abril de 1964.  
826 Para mais sobre a interessante trajetória de Cunha antes de 1964 veja HERSHBERG (2014).  
827 CPDOC-FGV, VLC e 1964.03.10, IX, p. 1-2, “Pio Corrêa para Vasco Leitão da Cunha”, México, 6 de 
abril de 1964.  
828 AHMRE, Telegramas Embaixadas, Caixa 56, Secreto, Paris-MRE “Situação interna do Brasil. Prisão 
de chineses”. Paris, 22 de abril de 1964. O caso dos chineses ganharia repercussão internacional. O 
presidente Castello Branco assinaria o decreto expulsando os chineses em 26 de fevereiro de 1965. Veja 
GUEDES; MELO (2014, p. 174-180).  
829 Também foram expulsos um enviado da agência tchecoslovaca de imprensa e um oficial do Serviço de 
Inteligência. Veja OPATRNÝ (2015, p. 83).  
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enviou carta ao chanceler protestando sobre o ocorrido830. O representante tcheco só não 

foi preso, pois gozava de imunidade diplomática. 

As detenções traziam como motivação a eventual participação desses elementos 

em “atividades subversivas” que poderiam afetar a segurança nacional. Foi nesse clima 

político que o correspondente do Izvestia no Rio de Janeiro, Vassily Kobysch, publicou 

um artigo denunciando diversas arbitrariedades e perseguições do novo governo 

brasileiro. Reclamava, entre outros pontos, das dificuldades que a embaixada soviética 

estava enfrentando em suas comunicações e no acesso físico às representações ao redor 

do país831.  

Do lado do governo brasileiro, o temor que “atividades subversivas” pudessem 

afetar sua estabilidade era considerável. Não seria surpresa, portanto, o rompimento das 

relações diplomáticas entre Brasil e Cuba no dia 13 de maio. A imprensa soviética 

afirmava que esse acontecimento era “impossível” de ser conciliado com os “interesses 

nacionais do Brasil”. Dizia ainda que, recentemente, o Brasil adquirira “grande autoridade 

internacional” devido a ações dirigidas no sentido da paz e cooperação entre as nações; 

independentemente de regimes políticos ou sociais. Sublinhava ainda que o Brasil “não 

desempenhou papel de pouca importância” em relação a Cuba832.  

O clima de perseguição e anticomunismo minaram as relações diplomáticas 

entre o Brasil e o bloco soviético durante a maior parte de 1964. A confiança no governo 

brasileiro estava certamente ligada à sua danificada imagem junto à opinião pública 

internacional. Um bom número dos políticos e intelectuais cassados pelo Ato Institucional 

estava na Europa criticando o novo governo. No início de junho, o ex-presidente Juscelino 

                                                           
830 CPDOC-FGV, VLC e1964.03.10, XIII, “H. Sobral Pinto para Vasco L. da Cunha”, Rio, 18 de maio de 
1964. 
831 AHMRE, Moscou, 2342, Moscou-MRE, “Artigo publicado no Isvestia sobre a política interna no 
Brasil”. Moscou, 5 de maio de 1964, p. 1-3. Aproximadamente dois anos depois, Kobysh teria sua 
credencial de jornalista cassada e seria expulso do país. Veja AHMRE, 7 (74) (42) 18, Secretário Geral ao 
Ministro de Estado, Secreto, “Expulsão de correspondente estrangeiro. VITALI I KOBYSCH”, 1º de abril 
de 1966, p. 1-2. De acordo com esse documento, além de emitir opiniões “tendenciosas” e se referir ao 
Brasil em “termos depreciativos”, Kobysh teria afirmado, em programa na Rádio Moscou, que o ministro 
Costa e Silva havia recebido US$ 5 milhões do embaixador Gordon para “custear a Revolução de março”. 
Ele também seria próximo de um funcionário do Escritório Comercial da URSS no Rio de Janeiro que seria 
agente do GRU (Serviço de Inteligência Militar soviético) e teria deixado o Brasil em março de 1966. 
832 AHMRE, Moscou, 2342, Moscou-MRE, “Rompimento Brasil-Cuba. Comentários na imprensa russa”. 
Moscou, 16 de maio de 1964, p. 1. A referência aqui é provavelmente em relação à posição do Brasil na 
Conferência Interamericana de Punta del Este, em janeiro de 1962, e durante a Crise dos Misseis, em 
outubro do mesmo ano. O país se posicionou contrariamente a aplicações de sanções a Cuba, e a favor dos 
princípios de autodeterminação e não intervenção nos assuntos internos da ilha caribenha.  
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Kubitschek teve seu mandato de senador cassado e seus direitos políticos suspensos por 

dez anos833. Partiu para o exílio em Portugal e depois na França.  

Na busca por restaurar alguma confiança, Castello Branco procurava justificar a 

necessidade da intervenção dos militares na política nacional e, ao mesmo tempo, 

moderar a maré anticomunista. Em um discurso no final de julho de 1964, afirmava que 

as divergências de filosofia política existentes entre os Estados do Leste Europeu e o 

Brasil não seriam motivo para criar, nas relações entre esses países, qualquer tipo de 

“hostilidade”. Para o presidente, as relações deveriam ser “mantidas e, em certos terrenos, 

ampliadas”. Ainda segundo Castello Branco, o comércio entre o Brasil e os países do 

bloco soviético poderia ser “mutuamente proveitoso: estamos prontos a aumentar nossas 

trocas, desde que elas não sejam veículo de influências inaceitáveis”834. Já no início de 

julho, o presidente brasileiro havia enviado uma mensagem pessoal a Nikita Khrushchev, 

afirmando que o país tinha interesse no incremento comercial com a URSS (VIZENTINI, 

1998, p. 62).  

 

4.2 Restaurando a confiança pelo comércio  

 

Ao fazer um balanço dos principais pontos do mês de maio, a Embaixada do 

Brasil em Moscou comentava sobre como fora retratada na imprensa soviética a tomada 

de poder pelos militares no Brasil. Afirmava que, embora a grande maioria considerasse 

um “golpe reacionário”, as críticas eram em “termos ponderados”, apesar de “inúmeros 

exageros e erros de informação”835.  

No início de agosto, o presidente do Conselho do Soviete Supremo, Anastas 

Mikoyan, acusou o recebimento de carta enviada por Castello Branco. Segundo a 

embaixada em Moscou, a comunicação avisava a respeito de o presidente haver “tomado 

posse no cargo”836. No final de julho, o Congresso Nacional, por meio da Emenda 

Constitucional n. 9, havia prorrogado o mandato do presidente até 15 de março de 1967. 

Havia, portanto, uma indicação ao governo soviético de que o novo governo brasileiro 

                                                           
833 Para as cassações políticas, incluindo a de Kubitschek, veja SKIDMORE (1988, p. 55-63).  
834 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. A Política Exterior da Revolução Brasileira. Seção 
de Publicações, 1966. “Discurso por ocasião da entrega de diplomas aos candidatos aprovados por concurso 
à carreira de diplomata”, 31 de julho de 1964.  
835 AHMRE, Moscou, 2306, Moscou-MRE, “Relatório Mensal nº 5. Maio de 1964”, Moscou, 10 de junho 
de 1964, Anexo, p. 1.  
836 AHMRE, Moscou, 2306, Moscou-MRE, “Carta de Chancelaria acusando recebimento de comunicação 
da posse do Presidente da República”, Moscou, 7 de agosto de 1964.  
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estava se consolidando no poder e que Castello não exerceria apenas um mandato 

“tampão”.  

Algumas semanas depois, o governo brasileiro fazia novo esforço para reforçar 

às missões diplomáticas do Leste Europeu que a diminuição do comércio com o bloco 

soviético era algo conjuntural, e não resultado de qualquer tipo de discriminação 

ideológica837. Em comunicação a Moscou, o Itamaraty argumentava que a diminuição nas 

trocas era fruto de “inevitáveis reajustamentos” ocorridos no país após a tomada de poder 

pelos militares. Falava sobre diversas mudanças ocorridas no setor público, por conta das 

novas prioridades de ajuste fiscal e de combate à inflação. Com a consolidação dessas 

medidas, prosseguia o documento, o setor privado ganharia gradativamente mais 

confiança para investir e comerciar – inclusive com o bloco socialista. Sublinhava que a 

Coleste estava “ativamente” empenhada em avaliar as “possibilidades oferecidas pela 

área socialista na implementação dos programas de desenvolvimento e obras”. E que 

apesar das dificuldades momentâneas, considerava o quadro de comércio com o Leste 

Europeu “promissor”838. A mesma correspondência foi expedida para Praga, Budapeste, 

Bucareste, Sófia e Varsóvia. 

No começo de setembro, Mikoyan enviou telegrama a Castello Branco 

desejando “felicitações” por motivo do aniversário da independência do Brasil. O político 

soviético expressava a “esperança” de que as relações bilaterais se desenvolvessem no 

interesse dos povos de ambos os países839. Da mesma forma, no dia 7 de setembro de 

1964, o Izvestia publicou artigo congratulando o Brasil pelo aniversário de independência 

e desejando o “fortalecimento de relações amigáveis entre os dois países”840.  

Uma semana depois, o embaixador Valle escreveu uma carta pessoal ao 

chanceler onde se mostrava “muito bem impressionado” com os “inúmeros contatos” que 

                                                           
837 As exportações brasileiras ao bloco soviético sofreriam uma redução na comparação entre 1964 e 1963. 
Saíram de cerca de 7,6% do total em 1963 para pouco mais de 6% em 1964. Nos dados bilaterais, a queda 
foi de aproximadamente 3,6% para 2,8%. Mesmo assim, as cifras não mostram um choque significativo 
nas exportações. É possível que nos primeiros meses após a tomada de poder pelos militares no Brasil, a 
diminuição no volume das trocas tenha sido maior devido à incerteza política. Já as importações não 
sofreram impacto. Elevaram-se de 4,58% em 1963 para 4,96% em 1964. Os dados bilaterais mostram 
praticamente a manutenção do mesmo nível de cerca de 2,3% do total. Veja Gráficos 7 e 8 (capítulo 3) e 
Gráficos 9 e 10 (capítulo 4).  
838 AHMRE, 811 (42) (70), Confidencial, MRE-Moscou, “Intercâmbio comercial do Brasil com o Leste 
Europeu”, Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1964, p. 2-3. As correspondências para as outras cidades 
encontram-se na mesma pasta e são datadas de 27 de agosto.  
839 AHMRE, Moscou, 2306, Moscou-MRE, “Remessa de notícias do Brasil e respectivas traduções”, 
Moscou, 1º de outubro de 1964. Traduzido originalmente do Pravda de 17 de setembro de 1964 e 
reproduzido pela Agência TASS.  
840 AHMRE, Moscou, 2306, Moscou-MRE, “Relatório de notícias sobre o Brasil e respectivas traduções”, 
Moscou, 15 de setembro de 1964, Anexo, p. 1.  
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estava mantendo com as autoridades do governo soviético. Disse que manteve conversas 

com o embaixador Fomin, que se encontrava na capital soviética, bem como com 

funcionários do Departamento de América Latina do Ministério de Negócios Estrangeiros 

da URSS. Afirmou ainda que teve uma longa entrevista com o ministro do Exterior, 

Andrei Gromyko, e com seu vice Vassily Kuznetsov. Notou que todos se mostraram 

“visivelmente interessados” na manutenção de boas relações bilaterais – inclusive não se 

limitando apenas a conversas sobre as possibilidades de comércio841.  

De acordo com o embaixador, uma demonstração de prestígio simbólica foi dada 

na recepção organizada na embaixada por ocasião das festividades do 7 de setembro. O 

governo da URSS foi representado pelas “duas maiores autoridades que comparecem às 

festas nacionais dos países considerados de 1º grandeza”: o primeiro vice-presidente do 

Presidium do Soviete Supremo (posto anterior de Mikoyan) e o primeiro vice-ministro 

do Exterior, “nosso amigo” Kuznetsov. Dessa forma, Valle afirmava que tais 

circunstâncias deveriam ser aproveitadas, visando ao incremento do que seria de maior 

interesse ao governo brasileiro nas relações bilaterais: o campo econômico-comercial. 

Falou da importância do estudo que estava sendo elaborado pela Embaixada sobre as 

possibilidades de comércio entre o Brasil e países do bloco soviético842. Descontada certa 

dose de cortesia diplomática recíproca, as relações bilaterais estavam ganhando 

importância de fato – mais pelas perspectivas futuras do que pelos dados presentes.  

O subchefe de gabinete do Itamaraty, Dario Castro Alves, por exemplo, 

aconselhou um diplomata soviético a estabelecer contato mais próximo com figuras 

importantes do governo brasileiro. Além de mencionar ‘uma série de conversas’ – que já 

estavam ocorrendo – entre o embaixador Fomin e Castello Branco, Castro Alves sugeriu 

que os representantes soviéticos poderiam dialogar com Golbery do Couto e Silva, Luís 

Viana Filho, Roberto Campos, Octávio Gouvêa de Bulhões e com a presidente do BNH, 

Sandra Cavalcanti. A ideia era melhorar o trânsito da URSS dentro do governo brasileiro, 

já que, segundo ele, certos círculos culturais brasileiros e integrantes do próprio governo 

demonstravam ‘preconceito’ quanto a qualquer interação com a União Soviética843.  

Essa situação obrigava Castello Branco a agir de forma cautelosa, temendo 

reações ou fragmentação na cúpula do Exército. Um episódio curioso foi a concessão de 

                                                           
841 CPDOC-FGV, VLC e 1964.03.10, XIX, Henrique Rodrigues Valle para Vasco Leitão da Cunha. 
Moscou, 14 de setembro de 1964, p. 1.  
842 Ibid., p. 2-3.  
843 GARF f. 9518, op. 1, d. 324, p. 86-87.  
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medalhas a dois diplomatas soviéticos por parte do presidente. Os representantes foram 

condecorados por terem contrariado ordens para interferir em assuntos internos 

brasileiros. De acordo com Rupprecht, a história era completamente falsa. O chanceler 

Cunha, em reunião na Embaixada da URSS alguns dias depois, afirmou que o 

‘embaixador [soviético] deveria encarar aquele episódio como reflexo das políticas 

futuras [do Brasil] em relação aos países socialistas’ (RUPPRECHT, 2011, p. 524).  

Se Castello estava ciente de dissidências internas capazes de enfraquecê-lo e 

conseguia, por enquanto, neutralizá-las, o mesmo não se pode dizer de Nikita 

Khrushchev. Em 14 de outubro de 1964, o Comitê Central do Partido Comunista da URSS 

confirmou o afastamento de Khrushchev e a nomeação do novo líder, Leonid Brezhnev, 

encerrando uma conspiração interna em marcha desde março. Duras acusações de 

quadros importantes do partido sobre a política doméstica de Khrushchev, bem como 

decisões precipitadas no campo externo, selaram sua retirada do posto844. Brezhnev não 

possuía experiência alguma em assuntos de política exterior. Além da importante 

influência de Gromyko, deve-se pesar também, principalmente no início de sua 

administração, a proeminência do primeiro-ministro Alexei Kosygin nos assuntos 

externos do país – inclusive representando a URSS em diversos encontros com líderes 

estrangeiros845.  

Ao mesmo tempo, o ano de 1964 seria marcado pelo início de uma aproximação 

política, econômica e cultural entre EUA e URSS. O embaixador Valle acompanhava essa 

movimentação com interesse, enviando informações a respeito ao Brasil. Um grupo de 

mais de 90 empresários norte-americanos de alto perfil foi a Moscou em novembro, a fim 

de verificar as possibilidades de expandir as relações econômico-comerciais entre os dois 

países846. A comitiva norte-americana de alto perfil incluía presidentes e vice-presidentes 

de grandes empresas do país: Ford, Bendix, General Electric, Chrysler, GM, Dow 

Chemical, entre outras. Foram recebidos pela alta cúpula do PCUS: Kosygin, Mikoyan, 

Gromyko, e pelo ministro do Comércio Exterior, Nikolai Patolichev. Valle falava em uma 

“radical mudança na filosofia e na pragmática socialista”. Em longo prazo, afirmava que 

a mudança poderia ser ainda “mais radical” comparada aos parâmetros que regiam as 

                                                           
844 SAVRANSKAYA; TAUBMAN (2011, p. 138-139). Veja também ZUBOK (2007, p. 193-194).  
845 SAVRANSKAYA; TAUBMAN (2011, p. 143).  
846 AHMRE, Moscou, 2358, Moscou-MRE, “Colaboração econômica entre a indústria americana e a União 
Soviética”, Moscou, 18 de novembro de 1964, p. 1-2.  
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relações entre os mundos capitalista e socialista847. Do ponto de vista cultural, as trocas 

também estavam aumentando. Médicos, escritores e associações civis norte-americanas 

visitavam, com interesse, a União Soviética848.  

 

4.3 Preparando o terreno para novas parcerias   

 

No início de abril de 1965, o embaixador Valle esteve com o premiê Kosygin. 

Este, segundo o diplomata brasileiro, enfatizou a importância de desenvolver as relações 

bilaterais em “todos os setores” e de que não haveria “limites à melhoria das relações 

entre os dois países”. Tocou brevemente no tópico do intercâmbio artístico e assinalou o 

“substancial progresso” no intercâmbio comercial – mesmo afirmando em seguida que as 

relações econômicas ainda estariam “bastante aquém” das “possibilidades reais”. Voltou 

a dizer que a URSS tinha “grande interesse” no aumento das trocas comerciais com o 

Brasil, e solicitou que suas opiniões fossem transmitidas diretamente ao presidente 

Castello Branco849.  

Estavam firmadas as bases, portanto, para um encontro de alto nível. Isso se 

concretizaria em setembro, com uma visita do civil mais influente do governo Castello 

Branco à URSS, o ministro do Planejamento Roberto Campos. Antes de sua partida, no 

entanto, o chefe de gabinete do chanceler Cunha, Mozart Gurgel Valente, enviou algumas 

“respostas aconselháveis” a três perguntas que considerava “previsíveis” dos 

interlocutores soviéticos. A primeira era uma negação à possibilidade de instalar um 

consulado da URSS em São Paulo. De acordo com Valente, o governo brasileiro não via 

“utilidade prática”, mas se houvesse “incremento do comércio” poderia reavaliar o 

assunto. O segundo ponto dizia respeito à instalação de um escritório comercial da URSS 

em São Paulo. Este estaria autorizado, desde que “a conclusão de um acordo de 

cooperação econômica” viesse a “criar a expectativa de um incremento do intercâmbio”. 

O último dizia respeito à aquisição de uma casa pelo governo soviético para ser a nova 

sede da representação do país no Rio de Janeiro. O governo brasileiro afirmava aguardar 

                                                           
847 AHMRE, Moscou, 2358, Moscou-MRE, “Colaboração econômica entre a indústria americana e a União 
Soviética”, Moscou, 18 de novembro de 1964, p. 1-2.  
848 AHMRE, Moscou, 2358, Moscou-MRE, “Relações culturais URSS-EUA”, Moscou, 26 de novembro 
de 1964, p. 2.  
849 AHMRE, 920 (42) (74) (1965-66), MRE-Gabinete em Brasília, Confidencial, “Relações soviético-
brasileiras”, 6 de abril de 1965.    
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a “conclusão dos estudos jurídicos” para se manifestar sobre o assunto850. Nas três 

respostas, o mesmo dilema para a administração brasileira: os possíveis ganhos no campo 

econômico-comercial compensariam potenciais ameaças à segurança nacional? 

Ainda antes da viagem, no final de agosto de 1965, uma reunião no âmbito do 

Conselho de Segurança Nacional foi convocada para discutir aspectos gerais da viagem 

do ministro do Planejamento à União Soviética. Nesse encontro, o próprio Campos 

colocou-se de maneira favorável à possibilidade de o governo soviético financiar obras 

de infraestrutura no país; citou particularmente uma planta piloto de xisto betuminoso e 

o projeto da usina hidrelétrica de Ilha Solteira no Estado de São Paulo. Apesar de o 

presidente também ser favorável, a maioria dos integrantes do CSN se mostrou contrária 

a essa empreitada – sobretudo a cúpula militar. As razões eram conhecidas: possibilidade 

de infiltração comunista e/ou deterioração das relações com o governo norte-

americano851. Como veremos adiante, entretanto, entendimentos em relação à planta de 

xisto seriam alcançados.  

Durante a primeira quinzena de setembro de 1965, uma comitiva liderada por 

Roberto Campos esteve por 12 dias na URSS. A delegação esteve em Moscou, 

Leningrado (São Petersburgo), Volgogrado, Tallinn e Bratsk – cidade siberiana que 

abrigava a então maior usina hidrelétrica do mundo. Na Estônia, o interesse estava em 

visitar uma planta de exploração de xisto betuminoso; e na ex-Stalingrado, em conhecer 

uma grande siderúrgica e outra importante usina hidrelétrica no Rio Volga852.  

Logo no primeiro encontro com os brasileiros, os representantes soviéticos, 

liderados pelo ministro do Comércio Exterior, Nikolai Patolichev, lamentaram o fato de 

as exportações ao Brasil ainda estarem restritas somente a commodities. Petróleo e zinco 

eram os principais itens da pauta. Os russos, como era de se esperar, gostariam de vender 

máquinas e equipamentos de maior valor agregado, em áreas onde detinham expertise 

tecnológica. 

Mineração, equipamentos para extração de petróleo, maquinaria elétrica pesada, 

máquinas operatrizes e computadores eletrônicos seriam, em resumo, os itens desejados. 

No entanto, Campos respondia que o Brasil enfrentava dificuldades para a compra de 

                                                           
850 AHMRE, 920 (42) (74) (1965-66), Mozart Gurgel Valente para Roberto Campos, Confidencial, Rio de 
Janeiro, 30 de agosto de 1965.    
851 Ata da Vigésima Oitava Reunião do Conselho de Segurança Nacional, Livro de Atas nº 2, p. 241-283 
em http://memorialanistia.org.br/conselho-de-seguranca-nacional-atas/. Veja também SION (2016, p. 93-
97).  
852 CAMPOS (2004, p. 770-771).  
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produtos industrializados, que só poderiam ser superadas de forma gradual. Listava os 

principais entraves: “a falta de tradição no mercado [brasileiro], a inexistência de apoio 

logístico em termos de peças e sobressalentes e a predominância do comércio privado, 

familiarizado com modelos e praxes comerciais ocidentais”853.  

O ministro propunha que a melhor maneira de assegurar uma “corrente de 

exportação de equipamentos” seria a União Soviética financiar a execução de projetos. 

Entretanto, apresentava, da mesma forma, dificuldades a serem equacionadas, se o 

governo soviético desejasse operar esses financiamentos de cooperação econômica como 

havia feito, por exemplo, nos casos do Egito e da Índia854. Isso porque, segundo Campos, 

havia empreiteiros brasileiros capacitados, alguns até com capacidade ociosa em 

maquinaria, na realização desse tipo de projeto. Assim, seria impossível entregar aos 

soviéticos a “responsabilidade total” dessas empreitadas. Pelo mesmo motivo, a 

assistência técnica necessária poderia ser mais limitada855.  

Com relação às regras do jogo dos financiamentos, Campos barganhava com a 

URSS algo que já havia conseguido com as instituições multilaterais ocidentais. Propunha 

fornecer de recursos por meio de um saldo soviético na conta-convênio – conversível em 

cruzeiros –, visando a gastos domésticos com equipamentos de construção civil nacionais. 

O segundo ponto indicava a preferência do governo brasileiro em ter um “crédito global” 

no governo soviético que seria empregado em projetos analisados posteriormente no 

âmbito da Comissão Mista bilateral, evitando um compromisso imediato da comitiva 

brasileira com uma “lista de projetos” já previamente elaborada por sua contraparte 

soviética856.  

                                                           
853 AHMRE, 812 (42) (74), Moscou ao MRE, Confidencial, “Viagem do Ministro Roberto Campos à 
Rússia”, 8 de setembro de 1965, p. 1.  
854 O complexo siderúrgico de Bhilai, na Índia, e a usina hidrelétrica de Assuã, no Egito, foram construídos 
com financiamento, equipamentos e assistência técnica soviética. Nas exposições internacionais da 
superpotência comunista, os dois projetos eram mostrados em maquetes com grande destaque. Ambos eram 
apresentados como modelos de cooperação econômica entre a URSS e países subdesenvolvidos. Veja, por 
exemplo, AHMRE, Moscou, 2312, “Feiras e Exposições. Participação soviética”, Moscou, 25 de agosto de 
1966.  
855 AHMRE, 812 (42) (74), Moscou ao MRE, Confidencial, “Viagem do Ministro Roberto Campos à 
Rússia”, 8 de setembro de 1965, p. 2.  
856 Idem, p. 2-3. A primeira reunião da Comissão Mista Brasil/URSS seria realizada em 
novembro/dezembro de 1965 em Moscou. O projeto de um protocolo soviético para financiamento de 
máquinas e equipamentos ao Brasil seria apresentado, pela primeira vez, pela seção soviética nessa reunião. 
Na Ata Final do encontro, a Comissão Mista Brasil-URSS concluiu pela “conveniência de serem ampliados 
os contatos entre os organismos e firmas brasileiras e os representantes dos organismos soviéticos de 
comércio exterior”. Veja AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 
1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, “Ata Final da Primeira Reunião da Comissão 
Mista Brasil-URSS”, Moscou, 10 de dezembro de 1965, p. 2-4. 
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De acordo com o ministro, a reação dos representantes comunistas foi “bastante 

negativa”. Queixaram-se de que havia realmente “grande interesse russo” em alguns 

projetos, mas mostraram decepção quanto à falta de uma disposição clara por parte do 

governo brasileiro em indicá-los. Relembraram tentativas infrutíferas anteriores causadas 

por imaturidade do projeto ou oposição governamental857. Referiam-se ao contrato 

assinado em 1960 entre a organização de comércio exterior soviética Tiajpromexport e a 

empresa brasileira Companhia Industrial de Rochas Betuminosas (Cirb)858 para a 

exploração do xisto, e conversações a respeito da usina de Sete Quedas859.  

Campos arrematava a comunicação ao presidente observando quatro pontos 

relevantes. Colocava a questão da “responsabilidade integral” dos projetos como um 

ponto de fricção importante, já que o governo brasileiro desejava que os soviéticos 

obtivessem mão de obra e materiais de construção no Brasil. Outro ponto argumentava 

que, apesar de os prazos dos financiamentos soviéticos serem menores – quando 

comparados aos bancos ocidentais –, as taxas de juros exigidas, entre 2% e 4% eram 

substancialmente menores, assim como os preços finais dos equipamentos, redundando 

em condições de amortização “mais suaves”. Por último, os russos eram contrários à 

obrigatoriedade de utilizar uma parcela dos recursos provenientes de suas exportações em 

compras brasileiras. De forma semelhante às “dificuldades práticas” que o ministro 

alegava para penetração dos equipamentos soviéticos no Brasil, os representantes russos 

mencionavam como entraves o “desconhecimento do mercado e falta de apoio 

logístico”860.  

                                                           
857 AHMRE, 812 (42) (74), Moscou ao MRE, Confidencial, “Viagem do Ministro Roberto Campos à 
Rússia”, 8 de setembro de 1965, p. 3. Segundo os negociadores soviéticos, o equipamento que abasteceria 
a Usina Piloto de Xisto aguardou por meses a autorização de embarque ao Brasil no porto de Leningrado.  
858 O entendimento dizia respeito à construção de uma usina para lavrar e industrializar xisto betuminoso 
no Estado de São Paulo. O contrato foi suspenso em 1962, pois a CIRB não conseguiu as licenças de 
importação necessárias para a industrialização do xisto, já que o mesmo havia sido considerado monopólio 
estatal da Petrobras. Por fim, chegaram a um acordo em abril de 1965 após o Conselho Nacional do Petróleo 
reconhecer as concessões da CIRB em vigor, desde que não atuasse no refino do óleo cru de xisto visando 
produzir gasolina ou óleos lubrificantes – os quais eram monopólios da Petrobras. Veja AHMRE, 812 (42) 
(74), Embaixador Andrei Fomin ao Ministro de Estado, Confidencial, abril de 1965 e CIRB-Embaixador 
Andrei Fomin, Rio de Janeiro, 7 de abril de 1965. Ambas anexadas em AHMRE, 812 (42) (74), MRE a 
Moscou, Confidencial, “Visita do Ministro do Planejamento à URSS”, 10 de junho de 1965. 
859 O Salto de Sete Quedas já havia sido mencionado anteriormente em conversações bilaterais em pelo 
menos duas oportunidades. Nos preparativos da missão de caráter privado do ex-ministro San Tiago Dantas 
à URSS em agosto/setembro de 1963 e no encontro entre Vasco Leitão da Cunha e Leonid Brezhnev, em 
Moscou, em fevereiro de 1964. Para o primeiro veja AN, Fundo San Tiago Dantas, AP 47 (27), Carta de 
San Tiago Dantas para Vasco Leitão da Cunha, Rio de Janeiro, 2 de julho de 1963. Para o segundo AHMRE, 
Moscou, 2342, “Visita de despedida do Embaixador brasileiro a Brejnev e Gromiko”. Moscou, 9 de 
fevereiro de 1964, p. 1.  
860 AHMRE, 812 (42) (74), Moscou ao MRE, Confidencial, “Viagem do Ministro Roberto Campos à 
Rússia”, 8 de setembro de 1965, p. 3-4.    
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Essa “diferença fundamental” – nas palavras do ministro do Planejamento – seria 

ainda reforçada pela “desconfiança soviética” e nutrida por comentários da imprensa 

brasileira que acusava o governo de negociar com os russos somente para fortalecer sua 

própria posição vis-à-vis os Estados Unidos e outros financiadores ocidentais, ou das 

possibilidades de o governo sucumbir a “pressões internas” contrárias ao comércio 

bilateral861.  

Ainda segundo Campos, o governo soviético tinha “enorme interesse” em 

prestar assistência técnica ao Brasil e em iniciar conversações imediatamente sobre 

projetos específicos de interesse comum. Os soviéticos nutriam simpatia, por exemplo, 

pelo projeto de Ilha Solteira862, estimando-o em cerca de US$160 milhões – entre 

matérias-primas e maquinaria importada. No entanto, para o Brasil, de acordo com o 

ministro, o adiamento de indicações sobre projetos específicos poderia ser benéfico: daria 

tempo para o Conselho de Segurança Nacional deliberar sobre a questão do xisto 

betuminoso863 e proporcionaria ao responsável do lado brasileiro melhor certificação das 

condições técnicas (visitas a usinas hidrelétricas e fábricas de equipamento soviéticas)864.  

Dessa forma, a viagem de Campos serviu para abrir as “portas para a cooperação 

econômica com o campo soviético”, já que, dois meses depois, o ministro-conselheiro 

Nogueira Porto iria a Moscou para a Reunião da Comissão Mista, prometendo envolver 

os empresários paulistas nas trocas comerciais com a URSS (VIZENTINI, 1998, p. 63-

64). Poucas semanas antes da chegada de Campos a Moscou, Valle, em reunião com 

Kuznetsov, já havia afirmado que representantes de muitas empresas brasileiras estavam 

interessados em visitar a URSS em um futuro próximo, a fim de estabelecer contato com 

suas organizações comerciais865.  

No final de setembro, entretanto, o governo brasileiro começava a se voltar para 

dificuldades domésticas. O presidente Castello Branco comunicou ao chanceler a 

                                                           
861 Idem, p. 4.  
862 A Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira teve sua construção iniciada em 1965 e concluída em 1974. Quando 
foi inaugurada, era a maior do Brasil. Atualmente, ainda é uma das maiores do país em capacidade instalada, 
e persiste como a maior do Estado de São Paulo.  
863 Na verdade, a questão do xisto betuminoso foi resolvida em paralelo à missão do ministro Roberto 
Campos. Uma delegação particular da CIRB esteve em Moscou e assinou um contrato com as autoridades 
soviéticas para a instalação de uma usina piloto para produção de xisto. Veja AHMRE, Moscou, 2310, 
Moscou-MRE, “Brasileiros em Moscou em 1965”, Moscou, 19 de janeiro de 1966, p. 3-4.  
864AHMRE, 812 (42) (74), Moscou ao MRE, Confidencial, “Viagem do Ministro Roberto Campos à 
Rússia”, 8 de setembro de 1965, p. 4. O responsável técnico pelo lado brasileiro era o engenheiro Souza 
Dias. De acordo com Campos, ele tinha a autorização do governador do Estado de São Paulo, Adhemar de 
Barros, para “avançar as negociações” se assim desejasse.  
865 GARF, f. 9518, op. 1, d. 324, p. 194.  
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exoneração de Juracy Magalhães do cargo de embaixador em Washington e afirmou que 

ele seria um bom nome para substituí-lo866. Cunha respondeu ao presidente solicitando 

sua permanência no cargo para participar de duas conferências no final do ano, e então 

deixar o posto em janeiro de 1966867. O presidente queria trazer Magalhães ao Brasil para 

que assumisse o Ministério da Justiça em um momento doméstico particularmente 

delicado868. No dia 27 de outubro, Castello Branco baixou o Ato Institucional n. 2 após 

as eleições estaduais de 1965869.  

Depois dessa rápida e tumultuada passagem pelo Ministério da Justiça, Juracy 

Magalhães assumiu o cargo de chanceler. De Moscou, o embaixador Valle comunicava 

o Itamaraty, lembrando as preocupações dos governos latino-americanos em relação à 

participação soviética na Conferência Tri-Continental de Havana que reuniu 

representantes socialistas, em janeiro de 1966870. Segundo ele, era importante conhecer 

todas as faces da política externa soviética para que o Brasil pudesse tomar “medidas 

realistas com relação às ameaças implícitas nas posições defendidas” pela superpotência 

comunista871. 

O alvo do diplomata brasileiro era conhecido. O discurso do chefe da delegação 

soviética em Havana marcava as posições tradicionais da URSS em relação aos países 

subdesenvolvidos e da luta “anti-imperialista” internacional. Chegou até a propor um 

fundo internacional para apoiar a República Democrática do Vietnã, e disse que a URSS 

faria uma ‘contribuição tangível’ a ele872. Para evitar repercussões desfavoráveis, o 

governo soviético publicou nota afirmando que essas declarações eram de cunho pessoal 

e não representavam as posições oficiais do PCUS873.  

                                                           
866 CPDOC-FGV, VLC e 1964.03.10, XXV, H. Castello Branco para Vasco Leitão da Cunha, Rio de 
Janeiro, 24 de setembro de 1965.   
867 CPDOC-FGV, VLC e 1964.03.10, XXV, Vasco Leitão da Cunha para Presidente da República, Nova 
York, 28 de setembro de 1965.   
868 Posteriormente, ele seria nomeado ministro das Relações Exteriores em janeiro de 1966. 
869 Houve uma reação desfavorável do governo após as derrotas de seus candidatos nos Estados da 
Guanabara e Minas Gerais. O presidente, pressionado por um grupo de militares da chamada “linha dura” 
– entre eles o ministro da Guerra, Artur da Costa e Silva –, resolveu intervir arbitrariamente mais uma vez 
na esfera político-partidária. As eleições presidenciais passariam a ser indiretas e os partidos políticos 
seriam dissolvidos, entrando em vigor no país o bipartidarismo. Veja Skidmore (1988, p. 101-107).  
870 FRIEDMAN (2015, p. 156-57).  
871 AHMRE, Moscou, 2310, Moscou-MRE, “Comércio exterior soviético em 1964”, Moscou, 19 de janeiro 
de 1966, p. 3 e 6. De acordo com estudo publicado originalmente na edição de novembro de 1965 da revista 
soviética Vneshnyaya Torgovlya.  
872 CPDOC-FGV, VLC pi Rashidov, 1966.01.15, “Speech by Sh. P. Rashidov”, Havana, 7 de janeiro de 
1966.   
873 KELLER (2015, p. 188-189).  
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Isso porque, gradativamente, o papel internacional da superpotência comunista 

se tornava mais moderado e engajado na manutenção do status quo. No início de 1966, 

por exemplo, a atuação do premiê Kosygin pela construção da paz entre Índia e Paquistão 

nas reuniões de Tashkent seria fruto de diversos comentários e elogios de observadores 

ocidentais874. O embaixador Valle utilizava-se dessas avaliações para sublinhar uma 

“convencionalização” da diplomacia soviética. O argumento era o seguinte: embora não 

abandonasse sua antiga pretensão de liderar o movimento comunista internacional, a 

URSS teria de se preocupar mais com suas questões internas, principalmente com relação 

às expectativas de melhoria da condição de vida da maior parte de sua população. Tal 

anseio seria “bem mais forte” do que o ardor revolucionário das gerações que fizeram a 

Revolução de 1917 e lutaram contra a Alemanha nazista. Por fim, Valle dizia que os 

comentários dos observadores norte-americanos sugeriam “caminhos de análise da 

evolução da política externa soviética” que não deveriam ser “desprezados”875.  

Havia, de fato, mudanças importantes em andamento na economia e na política 

externa soviética. Do ponto de vista comercial, houve uma reorientação geográfica dos 

fluxos. De 1950 a 1964, as trocas com os países socialistas cresceram a uma taxa de 11%. 

Já com os países desenvolvidos capitalistas, o aumento foi de 14%, e com os países em 

desenvolvimento, 20%. É interessante notar, também, uma modificação na pauta de 

importação da URSS. Durante o mesmo período de análise, o item que teve maior 

aumento foi o de bens de consumo manufaturados; representava apenas 7,4% do total das 

importações em 1950, e ultrapassou a cifra de 15,4% em 1964876.  

As relações comerciais com o Brasil faziam parte de uma tendência mais ampla 

da política externa soviética. Em 1958, a URSS comerciava com 70 países, dos quais 50 

por meio de acordos bilaterais. No final de 1964, esses números elevaram-se 

respectivamente para 100 e 70. No período 1958-64, o comércio da URSS com os países 

de seu bloco cresceu 68%. Já com os países desenvolvidos capitalistas, o aumento foi de 

                                                           
874 AHMRE, Moscou, 2310, Moscou-MRE, “Transformações na diplomacia soviética. Opiniões 
americanas”, Moscou, 24 de fevereiro de 1966, p. 2 e 4. Artigos publicados originalmente no New York 
Times em 16 de janeiro de 1966. Veja também (SAVRANSKAYA; TAUBMAN, 2011, p. 152).  
875 AHMRE, Moscou, 2310, Moscou-MRE, “Transformações na diplomacia soviética. Opiniões 
americanas”, Moscou, 24 de fevereiro de 1966, p. 3 e 6.  
876 AHMRE, Moscou, 2311, “A União Soviética na Economia Mundial”, p. 2; 21 de abril de 1966. Dados 
obtidos a partir de um artigo homônimo de A. Alexeyev e Y. Shiryaev publicado no nº 3 da revista Mirovaya 
Ekonomika i Mejdunarodnye Otnoshenia de 1966.  
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126%. O número de países em desenvolvimento com os quais a URSS mantinha acordos 

de comércio e pagamentos passou de 17, em 1958, para 40, em 1964877.  

Do ponto de vista da economia doméstica, também havia uma incipiente 

tentativa de reforma. O premiê Kosygin propunha à cúpula do PCUS mudanças no 

sistema de planejamento econômico para melhorar sua eficiência. As principais medidas 

seriam a racionalização dos preços e melhor distribuição de incentivos econômicos. Suas 

propostas, porém, não iriam adiante por não terem apoio político no Politburo e nenhum 

entusiasmo por parte de Brezhnev878.  

Ao discursar no XXIII Congresso do PCUS, Kosygin apontou a necessidade de 

modernizar o parque industrial doméstico, visando a aumentar a produtividade. Um 

objetivo específico do Plano Quinquenal em 1966 que merece destaque era a busca por 

garantir a produção de bens de consumo com características gerais (aparência e 

qualidade) comparáveis aos melhores encontrados no mercado internacional879. Para 

tanto – não somente na indústria de bens de consumo, mas em todos os setores –, 

deveriam ser incorporadas técnicas, máquinas e equipamentos de última geração 

desenvolvidos em outros países880. Em comunicação ao Itamaraty, o embaixador Valle 

resumiu parte do dilema que se apresentava aos representantes máximos do partido: “[...] 

a sociedade soviética começa a apresentar sintomas de uma incipiente sofisticação na 

satisfação de suas necessidades de ‘luxo’”881.   

Do ponto de vista político-ideológico, o “Relatório Kosygin” apresentou 

marcante mudança de tom em relação ao discurso triunfalista de Khrushchev no XXI 

Congresso do PCUS, em 1961. A promessa de uma sociedade comunista em 20 anos seria 

substituída por medidas econômicas que “corresponda[m] às principais tendências da 

revolução moderna na ciência a na técnica, aos relevantes progressos obtidos na física, na 

química, na matemática, na cibernética, na biologia e em outras ciências882”.  

                                                           
877 AHMRE, Moscou, 2310, Moscou-MRE, “Comércio exterior soviético em 1964”, Moscou, 19 de janeiro 
de 1966, p. 2. De acordo com estudo publicado originalmente na edição de novembro de 1965 da revista 
soviética Vneshnyaya Torgovlya.  
878 MILLER (2016, p. 76-77). Veja também Segrillo (2000, p. 82).  
879 AHMRE, Moscou, 2311, “XXIII Congresso do PCUS. Diretrizes para o Plano Quinquenal. Capítulo 
III”, p. 2; 5 de maio de 1966.  
880 AHMRE, Moscou, 2311, “Capítulo VI. Obras públicas, construção civil e industrial”, p. 2-3; 12 de maio 
de 1966.  
881 AHMRE, Moscou, 2311, “XXIII Congresso do PCUS. Diretrizes para o Plano Quinquenal. Capítulo 
VII. Elevação do nível de vida”, p. 3; 12 de maio de 1966.  
882 AHMRE, Moscou, 2311, “XXIII Congresso do PCUS. Diretrizes para o Plano Quinquenal. Capítulo II”, 
p. 2; 28 de abril de 1966.  
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O incremento de produtividade e o aumento das trocas com outros países 

deveriam, portanto, caminhar juntos. E, obviamente, um aumento do comércio bilateral 

interessava ao Brasil. Dessa forma, em julho de 1966, o especialista em assuntos 

econômicos da embaixada em Moscou, Obertal Mantovanelli Netto, concluiu um 

relatório onde analisava as possibilidades do mercado soviético para alguns produtos 

importados incluídos na lista negociada pela Comissão Mista Brasil-URSS em dezembro 

do ano anterior. De acordo com o economista, os produtos que teriam “rápida 

comercialização” na União Soviética e, consequentemente, incrementariam as 

exportações brasileiras seriam: café, cacau, sisal, juta, algodão, fumo, couros, lãs, arroz e 

laranja883.  

Em suas considerações finais, sublinhou que seria importante os empresários 

brasileiros compreenderem o comércio exterior não apenas como uma forma de as 

empresas se livrarem de excedentes de produção não aproveitados pelo mercado interno, 

mas como uma oportunidade para que conseguissem atingir “um dimensionamento 

mínimo necessário para permitir a redução dos custos médios”, visando a um aumento de 

produtividade. Segundo ele, tal premissa seria importante quando se troca com países de 

economia de mercado, mas seria ainda mais significativa quando se lida com nações de 

economia planificada. Isso porque, para a URSS, as importações e exportações são parte 

de um “plano nacional de desenvolvimento econômico” e têm, portanto, uma 

“programação bastante rígida no tempo”. Por fim, afirmava que os contratos bilaterais 

comerciais deveriam ser “claros quanto às quantidades a serem fornecidas” e deveriam 

contemplar uma “garantia de fornecimento por um período determinado”. Considerava o 

mercado soviético “bastante promissor” para os produtos analisados no estudo884. Ao 

mesmo tempo, amostras de produtos brasileiros já estavam chegando com frequência à 

representação do país em Moscou e sendo encaminhadas à organização comercial 

soviética competente em cada caso885.  

Ao enviar o relatório de Mantovanelli Netto para o Itamaraty, o encarregado de 

negócios da embaixada marcou dois aspectos conjunturais que poderiam favorecer o 

comércio entre a União Soviética e o Brasil. O primeiro dizia respeito ao advento de novas 

oportunidades de comércio para países subdesenvolvidos, devido a fissuras no 

                                                           
883 AHMRE, Moscou, 2312, Moscou-MRE, “Mercado Soviético para uma Lista Selecionada de Produtos 
de Exportação Brasileira”. Elaborado por Obertal Mantovanelli Neto, Moscou, julho de 1966, p. 1-2.  
884 Ibid., p. 14-15.  
885 AHMRE, Moscou, 2312, Moscou-MRE, “Remessa de Amostras para o Exterior”, Moscou, 21 de julho 
de 1966.  
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movimento comunista internacional. A crescente importação de fumo (diminuindo o 

papel da Albânia) e arroz (reduzindo a quantidade vinda da RPC) brasileiros pela URSS 

era uma prova concreta disso. O segundo ponto sublinhava a coincidência entre o 

primeiro ano de vigência das novas listas de produtos no Acordo Comercial Brasil/URSS 

e o início de um novo Plano Quinquenal soviético (1966-1970). Dizia ainda que a 

assinatura de um protocolo para a venda financiada de máquinas e equipamentos 

soviéticos ao Brasil seria uma oportunidade “afresh” para pensar as possibilidades do 

comércio bilateral886. Poucos dias depois, um grupo integrado por representantes 

ministeriais e de autarquias do governo brasileiro sugeriu modificações a uma segunda 

proposta soviética 887.  

Com “a expectativa de um incremento do intercâmbio” realizada – lembrando a 

condição estabelecida pelo chefe de gabinete do chanceler em correspondência a Campos 

antes de sua viagem à URSS –, havia chegado o momento de analisar seriamente a 

proposta soviética de instalar “agências comerciais soviéticas” não somente em São 

Paulo, mas também no Rio de Janeiro, mediante reciprocidade888.  

De acordo com a Secretaria Geral Adjunta para Assuntos de Europa Oriental e 

Ásia, o novo chefe de gabinete do chanceler, Pio Corrêa Jr., comunicou-se com o chefe 

do SNI, Golbery do Couto e Silva, a respeito do assunto em julho de 1966. Afirmava que 

o Itamaraty pretendia autorizar a abertura das representações, pois a equipe econômica 

do governo, ministro Campos “à frente”, insistira sobre a necessidade de os soviéticos 

agirem “junto ao setor privado brasileiro no sentido de estimular sua capacidade de 

importação de produtos da área socialista”889.  

Pio Corrêa Jr. também se comunicou diretamente com a Secretaria Geral 

Adjunta para Assuntos de Europa Oriental e Ásia afirmando seu desejo de ter apenas dois 

cidadãos soviéticos trabalhando em cada representação. Em resposta, Meira Penna temia 

que tal medida pudesse desinteressar as autoridades soviéticas pela assinatura do 

Protocolo, e que isso implicasse o “cancelamento da própria viagem do Sr. Patolichev”. 

Ele fazia questão de lembrar que estava “em jogo” um “financiamento da ordem de 

                                                           
886 AHMRE, Moscou, 2312, Moscou-MRE, “Acordo comercial Brasil-URSS. Mercado soviético para uma 
lista selecionada de produtos brasileiros”, Moscou, 12 de julho de 1966, p. 2-3. Veja também AHMRE, 
Moscou, 2312, Moscou-MRE, “Projeto soviético de Protocolo sobre vendas financiadas de máquinas e 
equipamentos. Importações soviéticas de bens industriais”, Moscou, 15 de julho de 1966.   
887 AHMRE, 812 (42) (74), MRE-Moscou, Confidencial, “Protocolo sobre vendas financiadas de máquinas 
e equipamentos pela URSS ao Brasil”, Rio de Janeiro, 14 de julho de 1966.  
888 AHMRE, 921 (74) (00), Confidencial, Secretaria Geral Adj. para Assuntos de Europa Oriental e Ásia 
ao Ministro de Estado, “Escritório Comercial da URSS em São Paulo”, Rio, 3 de agosto de 1966, p. 1.  
889 Ibid..  
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US$100 milhões” e, em “última análise, todo o futuro de nossas relações comerciais com 

a URSS”890.   

Assim, em agosto de 1966, o Itamaraty enviou nota à embaixada soviética 

concordando com a instalação da Seção de Representação Comercial em São Paulo891. A 

decisão havia sido tomada provavelmente no final de julho ou início de agosto. Com as 

exigências de segurança atendidas, o Escritório Comercial da URSS foi finalmente aberto 

em janeiro de 1967, proporcionando um acesso “direto” ao mercado paulista892.  

Em 9 de agosto de 1966, na visita ao Brasil do ministro do Comércio Exterior, 

Nikolai Patolichev, o Protocolo para Fornecimento de Máquinas e Equipamentos da 

URSS ao Brasil foi assinado. Nele, o governo soviético concedia um crédito de US$100 

milhões ao Brasil para o período 1966-69 (MILLER, 1989, p. 173). No almoço em 

homenagem a Patolichev, o chanceler Magalhães lembrou a visita do ministro ao país em 

1962 para inaugurar a Exposição Industrial Soviética – a maior feita pela URSS no mundo 

naquele ano. Afirmou estar ciente dos “grandes progressos industriais e técnicos” da 

URSS, capazes de projetar o país como “uma potência de primeira ordem”, com grande 

crescimento do comércio e consumo domésticos. Destacou a disposição e a possibilidade 

de o país exportar bens manufaturados à URSS e, ao mesmo tempo, comprar “bens 

industriais indispensáveis” ao desenvolvimento do Brasil893.  

No entanto, mesmo com tal incentivo, apesar de grandes flutuações anuais, o 

petróleo chegou a responder por 90% do valor exportado da URSS ao Brasil, e liderava 

isolado como principal produto soviético enviado ao País em 1966894. As condições de 

pagamento eram atraentes. Previam juros de 4% e um prazo de carência de dois a oito 

anos de amortização, após a entrega dos equipamentos. Três meses depois, uma delegação 

                                                           
890 AHMRE, 812 (74) (00), Confidencial, Secretaria de Estado para Secretário Geral Adjunto para Assuntos 
da AEAs, Rio de Janeiro, 12 de julho de 1966 e, logo em seguida, José Oswaldo de Meira Penna ao 
Secretário Geral, 19 de julho de 1966. O Secretário Geral Adjunto para Assuntos Econômicos, Paulo Leão 
de Moura, concedia seu “inteiro apoio” ao parecer de Meira Penna em carta ao Secretário Geral. Veja 
AHMRE, 812 (74) (00), Confidencial, Paulo Leão de Moura ao Secretário Geral, 23 de julho de 1966.  
891 AHMRE, 921 (74) (00), Confidencial, Secretaria Geral Adjunta para Assuntos de Europa Oriental e 
Ásia ao Ministro de Estado, “Escritório Comercial da URSS em São Paulo”, Rio de Janeiro, 3 de agosto de 
1966, p. 2. O local não teria a prerrogativa de foro-extraterritorial e seus funcionários não poderiam se 
beneficiar de imunidades diplomáticas. Além disso, o governo brasileiro teria o direito de estabelecer uma 
Seção Comercial análoga na URSS em outra cidade soviética que não fosse Moscou se assim desejasse.  
892 AHMRE, 921 (74) (00), Confidencial, Secretaria Geral Adjunta para Assuntos de Europa Oriental e 
Ásia ao Ministro de Estado, “Escritório Comercial da URSS em São Paulo”, Rio, 3 de agosto de 1966, p. 
2-3.  
893 CPDOC-FGV, JM pi Magalhães, J 66.08.09 “Palavras do Ministro Juracy Magalhães no Almoço em 
Homenagem ao Ministro Nikolai Patolichev, Ministro do Comércio Exterior da URSS, no Palácio 
Itamarati”, Rio de Janeiro, 9 de agosto de 1966.   
894 BLASIER (1989, p. 35).  
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de burocratas brasileiros esteve em Moscou para discutir o conteúdo de listas de 

mercadorias que poderiam ser comercializadas entre Brasil e URSS no triênio 1965-68, 

além das modalidades de financiamento em cruzeiros às pequenas e médias indústrias 

(VIZENTINI, 1998, p. 64). 

Após essa aproximação concreta, o Brasil cogitaria uma proposta de cooperação 

científica. Em conversa com o vice-diretor do Departamento de Américas do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros, Valle considerava possível a assinatura de um acordo bilateral 

no campo da astronomia. Baseando-se em um entendimento já existente entre URSS e 

Chile, o embaixador comentava a assistência técnica fornecida ao país andino. Segundo 

ele, uma iniciativa desse tipo com o Brasil seria “útil para ambas as partes”895. Pelo lado 

da superpotência, a Academia de Ciências da URSS mostrou-se imediatamente 

interessada e pronta para iniciar negociações visando a um acordo de cooperação 

científica para pesquisa astronômica com auxílio de satélites artificiais; o assunto 

reapareceria posteriormente896. No ano seguinte, Valle – em conversa com um diplomata 

soviético – reafirmou o interesse do governo brasileiro e de cientistas do país em 

estabelecer um intercâmbio regular de informações técnicas e científicas com a URSS897.  

Esse tipo de aproximação tinha se tornado possível, pois uma atmosfera de 

distensão entre as duas superpotências estava emergindo. O governo norte-americano 

havia iniciado uma mudança de postura em relação ao bloco soviético. O programa 

“bridge building” era uma tentativa de melhorar as relações com a URSS e seu bloco por 

meio de uma série de pequenos passos que preparariam o terreno para mudanças mais 

significativas no futuro. O governo Johnson passou a se pronunciar abertamente a favor 

das trocas entre os dois lados da “cortina de ferro” pois via possibilidades de diminuição 

das tensões nas relações, além da chance de influenciar nesses países atitudes favoráveis 

aos seus interesses898 (LERNER, 2008, p. 77-79). 

Em novembro de 1966, o secretário geral adjunto para Assuntos de Europa 

Oriental e Ásia, Meira Penna, esteve com o embaixador dos EUA em Varsóvia, John 

Gronouski, por recomendação da representação polonesa no Rio de Janeiro. O 

representante norte-americano considerava “positivo” um incremento comercial do Brasil 

                                                           
895 GARF, f. 9518, op. 1, d. 997, p. 112.  
896 GARF, f. 9518, op. 1, d. 997, p. 121. Para o reaparecimento do tópico da cooperação astronômica veja 
AHMRE, 921.1 (42) (74), Secreto, MRE-Moscou, “Instruções para o Embaixador brasileiro em Moscou”, 
Rio, 24 janeiro 1969, p. 9-10. 
897 GARF, f. 9518, op. 1, d. 998, 10 de abril de 1967, p. 21.  
898 LERNER (2008, p. 77-103). 
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com países do bloco socialista e, em especial, com a Polônia. Acreditava que esse 

instrumento econômico poderia ser capaz de “afetar profundamente a estrutura social” do 

Leste Europeu no longo prazo899.  

Essa não seria a única manifestação de apoio ao intercâmbio comercial entre o 

Brasil e o bloco soviético por parte do governo norte-americano. Em janeiro de 1967, 

quando o ministro da Indústria e Comércio do Brasil, Paulo Egydio Martins, chegou a 

Moscou chefiando uma missão comercial, foi avisado pelo embaixador Valle da 

disposição de Llewellyn Thompson, chefe da missão diplomática dos EUA na capital 

soviética, em encontrá-lo. De acordo com as memórias do ministro brasileiro, Thompson 

foi vê-lo na embaixada e disse que achava “fundamental estabelecer um entendimento 

maior com a União Soviética através do comércio”900. Também na embaixada, Valle 

ofereceu um almoço que contou com a presença de diversos embaixadores latino-

americanos creditados em Moscou901.  

A grande comitiva brasileira incluía representantes da Petrobras902, cerca de 30 

empresários brasileiros (incluindo representantes das maiores empreiteiras, empresas de 

mineração, metalurgia, refino de petróleo, alimentícias e têxtil) e dez pessoas de alta 

hierarquia no governo903. Na URSS, visitariam Moscou e passariam rapidamente por 

Leningrado, onde o interesse da missão era visitar as obras de construção do metrô da 

cidade904. 

Em Moscou, a delegação esteve com o ministro Patolichev, em uma reunião que 

integrava os empresários brasileiros e os diversos representantes das organizações de 

comércio exterior soviéticas. De acordo com Martins, por iniciativa dele, tentou-se alocar 

                                                           
899 AHMRE, 811 (42) (70), Varsóvia-MRE, Confidencial, “Entrevista do Ministro José Oswaldo de Meira 
Penna com o Embaixador americano em Varsóvia Gromouski”, Varsóvia, 8 de novembro de 1966, p. 1-2. 
Meira Penna ainda esteve em Budapeste e Praga. Para o relatório do secretário adjunto para Assuntos da 
Europa Oriental e Ásia sobre essa viagem veja AHMRE, 811 (42)(00) (44 a 98) (1955-65), Secreto, 
“Relatório da Viagem ao Leste Europeu, apresentado pelo Embaixador J. O. de Meira Penna”, Rio de 
Janeiro, Outubro/Novembro de 1966, 25 pp.  
900 MARTINS (2007, p. 300).  
901 AHMRE, 812 (42) (74), Moscou-MRE, Confidencial, “Viagem do Ministro Paulo Egydio aos países da 
Europa Oriental”, Moscou, 23 de janeiro de 1967. 
902 O representante da Cooperativa Agrícola Bandeirante, Shigeaki Ueki, integrou a comitiva. Ele seria, 
posteriormente, ministro das Minas e Energia (1974-1979) e presidente da Petrobras (1979-1984). Veja 
AHMRE, 812 (42) (74), MRE-Moscou, Confidencial, “Missão comercial do Brasil à União Soviética”, Rio 
de Janeiro, 10 de janeiro de 1967.  
903 MARTINS (2007, p. 293-94).  
904 Com uma mudança da programação em Moscou, a delegação chegou a Leningrado um dia antes do 
previsto; coincidindo com o dia de fechamento semanal do Museu Hermitage. O prefeito da cidade, após 
saber do interesse do ministro em visitar o Museu, e consultar Moscou, abriu-o especialmente aos visitantes 
brasileiros num gesto de cortesia. Veja AHMRE, Moscou, 2315, Moscou-MRE, “Visita do Ministro Paulo 
Egydio Martins à URSS. Aspectos adjetivos”, Moscou, 24 de janeiro de 1967, p. 2-3.  
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uma cota de açúcar brasileiro nas importações soviéticas – já que a URSS adquiria o 

produto majoritariamente de Cuba. Além disso, o café solúvel estava com vendas 

crescentes naquele país, fato que estimulou a ida da missão comercial905. A delegação 

visitou também a fabricante de aviões Ilyushin, a convite do Ministério do Exterior e da 

agência estatal responsável pelo comércio externo dos mesmos, Aviaexport. Os soviéticos 

ofertaram à comitiva o modelo Il-18D e o Antonov An-24B. Segundo o ministro, as 

empresas brasileiras Cruzeiro do Sul e Paraense teriam interesse no An-24B (turboélice 

de dois motores para 50 passageiros), algo que poderia ser mais bem equacionado com a 

“próxima vinda” de uma “missão brasileira interessada em aviões” ao país906.  

Havia a perspectiva de aplicação imediata do Protocolo Patolichev por meio de 

um projeto para construção de uma fábrica de metacrilato de metila907 no Brasil. O 

primeiro vice-presidente do Comitê Estatal para Relações Econômicas com o Exterior, 

Ivan Arkhipov, mostrou-se favorável à pronta aplicação do protocolo com a criação 

imediata de um grupo de trabalho para concluir as negociações a respeito da assistência 

técnica e financeira envolvida na construção do mencionado empreendimento 908.  

A planta a ser construída na Bahia abrangeria várias unidades de produção, que 

iam desde o tratamento do gás natural e produção de acetona e hidrogênio, até a produção 

de ácido sulfúrico, sulfato de amônio e do próprio metacrilato de metila-monômero909. O 

valor do projeto era de US$5 milhões, o que permitiu ainda a exportação de manufaturas 

brasileiras à URSS no valor de US$1,25 milhão910. 

Aproximadamente um ano depois, chegou-se a um acordo entre os dois países 

no qual a União Soviética venderia ao Brasil US$26 milhões em petróleo em troca de 110 

mil toneladas de trigo911. Em 1967, o Brasil já retomava o posto de maior parceiro 

comercial da URSS na América Latina (excetuando-se Cuba). No entanto, o volume das 

                                                           
905 MARTINS (2007, p. 293 e p. 298). Em 1967, a exportação do café solúvel brasileiro para a URSS 
ultrapassou a marca de US$ 3,25 milhões. No ano anterior, a marca tinha sido de apenas US$ 159 mil. Veja 
AHMRE, ISrPR (1969), ISrPR nº 404, Gibson Barboza-Médici, “Participação soviética na usina de 
Capivara”, 1 de dezembro de 1969, Anexo.  
906 AHMRE, 812 (42) (74), Moscou-MRE, Confidencial, “Viagem do Ministro Paulo Egydio à Europa 
Oriental. Visita à fábrica de aviões”, Moscou, 20 de janeiro de 1967. Documentos sobre a mencionada 
missão brasileira interessada na compra de aviões soviéticos não foram encontrados, mas a oferta das 
aeronaves seria retomada no âmbito da Comissão Mista Brasil-URSS no ano seguinte.  
907 Composto orgânico utilizado em larga escala para a produção de acrílico, vidro, e outros subprodutos.  
908 AHMRE, 812 (42) (74), Moscou-MRE, Confidencial, “Visita do Ministro Paulo Egydio ao Leste 
Europeu”, Moscou, 24 de janeiro de 1967, p. 1-3.  
909 O ácido sulfúrico possui diversas aplicações industriais como fabricação de fertilizantes, processamento 
de minérios e refino de petróleo. O sulfato de amônio é utilizado como fertilizante.  
910 AHMRE, Moscou, 2315, Moscou-MRE, “Protocolo de Cooperação econômica e técnica entre o Brasil 
e a URSS”, Moscou, 23 de janeiro de 1967, p. 2.  
911 MILLER (1989, p. 174).  
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trocas era menor do que nos anos 1962-1963, e a predominância das mesmas mercadorias 

persistia.  

Com vista a uma mudança nesse cenário, em junho de 1967, Meira Penna alerta 

o secretário-geral sobre como alguns preconceitos ideológicos estavam levando o 

comércio do Brasil com o Leste Europeu à inação. Afirmava que, na administração 

anterior, a coordenação dessa iniciativa coube majoritariamente ao ministro Roberto 

Campos e que, naquele momento, deveria ser conduzida pelo ministro das Relações 

Exteriores Magalhães Pinto. Criticava o funcionamento do Coleste e propunha uma 

rediscussão de sua estrutura administrativa912.  

Em seguida, listava alguns pontos concretos que precisariam ser abordados e 

encaminhados nas relações econômico-comerciais do Brasil com o bloco socialista 

europeu. O primeiro dizia respeito aos saldos crescentemente favoráveis ao Brasil, e qual 

seria a maneira de utilizá-los. O segundo, à necessidade de aumentar as exportações de 

café, cacau, algodão e minério de ferro. Especificamente quanto ao café, sua venda na 

região era limitada pela incapacidade do Brasil em produzir mais (tanto o solúvel quanto 

o café em grãos); o país estava perdendo significativa participação de mercado em alguns 

países. O terceiro referia-se às dificuldades que o país encontrava para utilizar os créditos 

concedidos pela URSS, já que esses seriam pagos majoritariamente com bens 

manufaturados, cuja indústria passava por uma situação difícil. O quarto ponto dizia 

respeito às ofertas soviéticas em relação ao fornecimento de geradores e turbinas para 

usinas hidrelétricas brasileiras, as quais mereciam uma análise mais detida quanto à sua 

viabilidade. O mesmo era dito a respeito das possibilidades de a URSS incrementar o 

fornecimento de petróleo ao Brasil, além de equipamentos de perfuração e exploração 

soviéticos. Por último, mas não menos importantes, estavam as preocupações com a 

segurança nacional, relacionadas à vinda de técnicos desses países ao Brasil, e o 

desenvolvimento de mecanismos de coordenação entre ministérios, autarquias, Estados e 

órgãos federais de segurança913.    

O envolvimento do chanceler visando a encaminhar soluções para essas questões 

ocorreria alguns meses depois. Em dezembro de 1967, Magalhães Pinto enviaria 

mensagem ao presidente Costa e Silva propondo mudanças na Coleste. A sigla seria 

                                                           
912 AHMRE, 811 (42) (70), Secretário Geral Adjunto para Assuntos da Europa Oriental e Ásia para 
Secretário Geral de Política Exterior, Confidencial, “Comércio com o Leste”, Rio de Janeiro, 19 de junho 
de 1967, p. 1-3.  
913 Ibid., p. 4-5.  
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mantida, mas o nome alterado. O Grupo de Coordenação de Comércio com os Países 

Socialistas da Europa Oriental passaria a ser denominado Comissão de Comércio com a 

Europa Oriental. Mais importante, no entanto, seriam as duas “preocupações básicas” que 

permeariam o projeto de mudança do órgão: melhorar a “coordenação” entre os diversos 

órgãos públicos ligados ao comércio com a área socialista e “preservar e reforçar a 

segurança nacional”, tornando “obrigatória” a consideração “dos aspectos políticos” das 

negociações iniciadas por órgãos públicos e privados com entidades dos países socialistas 

do Leste Europeu. Para o chanceler, a Coleste era “pouco operante” e não dispunha de 

“meios para coibir com eficácia” transações que pudessem afetar a segurança nacional. 

De acordo com o projeto, a nova Comissão teria a atribuição de acompanhar a “concessão 

de registro para operações financiadas”, fazendo com que fossem analisadas “tanto sob o 

aspecto econômico quanto sob o político”. Segundo esse critério, seriam consideradas 

questões como a vinda de técnicos de países socialistas ao Brasil, o “efeito 

propagandístico de certas transações” e seu “impacto sobre a economia brasileira e sobre 

setores específicos”914.  

Com o crescimento da preocupação com segurança interna, a aquisição de 

máquinas e equipamentos pesados soviéticos por parte do Brasil poderia ser prejudicada, 

uma vez que seria necessária a vinda de técnicos da URSS para montagem, assistência e 

treinamento de funcionários brasileiros por períodos mais longos. Antes de analisarmos 

essa conjuntura, no entanto, trataremos do encantamento causado pela modernização 

soviética no Brasil, mesmo após a ruptura de 1964.  

 

4.4 O encantamento brasileiro pela modernização soviética persiste  

 

Em termos de cooperação tecnológica, o regime militar brasileiro seria o mais 

importante parceiro da URSS na América Latina – excetuando-se Cuba (RUPPRECHT, 

2011, p. 526). Rupprecht (2011) ressalta que a vinda de técnicos soviéticos ao Brasil para 

atuar nos campos da energia, geologia e saúde prosseguiu mesmo após o golpe civil-

militar de 1964. Recorda que em 1965, o Ministério da Saúde brasileiro propôs uma 

retomada na cooperação existente com seu homólogo soviético solicitando literatura 

especializada. No ano seguinte, uma delegação de especialistas soviéticos visitou o Brasil 

e auxiliou a conceber um plano de vacinação. O Conselho Federal de Engenharia e 

                                                           
914 AHMRE, 352.153, Magalhães Pinto-Costa e Silva, Confidencial, 22 de dezembro de 1967, p. 2-3.  



 

 

291 

 

Agronomia (CREA) e o Ministério do Trabalho continuaram em contato com o Instituto 

para Construções Ferroviárias de Dnepropetrovsk, e engenheiros brasileiros continuavam 

a ser enviados para treinamento especializado em Moscou e Leningrado915.  

Logo após a tomada de poder pelos militares em 1964, havia uma preocupação 

especial em reprimir qualquer tipo de influência comunista no campo artístico-cultural. 

Segundo Rupprecht (2011), depois de algum tempo, no entanto, o governo soviético 

conseguiu retomar uma versão mais enxuta de sua diplomacia cultural no Brasil. 

Veremos, a seguir, que havia interesse mútuo na expansão do intercâmbio técnico-

científico, sobretudo nas seguintes áreas: cooperação energética, geologia, saúde e 

astronomia e educação (técnica e superior). Além disso, o interesse de brasileiros na 

aquisição de literatura técnica soviética – nos mais diversos campos do conhecimento – 

é digno de nota.  

Do ponto de vista de propaganda, não havia instrumento mais formidável da 

modernidade soviética do que seu programa espacial. Em março de 1965, ele realizava 

mais um importante feito. Alexei Leonov foi o primeiro homem a realizar uma caminhada 

espacial. A missão durou pouco mais de um dia, a bordo da espaçonave Voskhod 2, e 

contou ainda com a participação de outro cosmonauta russo, Pavel Belyayev. Foram, 

naturalmente, recebidos com todas as honras na Praça Vermelha em Moscou em 

cerimônia com a presença da cúpula do PCUS.  

O presidente Castello Branco enviou a Mikoyan uma mensagem de 

“congratulações” por esse feito, publicada no Izvestia de 25 de março916. O objetivo 

dessas republicações na imprensa soviética era mostrar ao público doméstico que mesmo 

líderes de governos anticomunistas reconheciam os avanços científicos e técnicos da 

superpotência.  

Do ponto de vista do governo brasileiro, a modernidade soviética não poderia 

ser ignorada ou subestimada. A partir do momento em que eram reconhecidos 

explicitamente os feitos tecnológicos da URSS, abria-se a possibilidade de se incrementar 

o intercâmbio entre universidades ou parcerias técnico-científicas entre os dois países. 

Em janeiro de 1965, por exemplo, havia cerca de 80 estudantes brasileiros nas 

                                                           
915 RUPPRECHT (2011, p. 526). Veja também RUPPRECHT (2015, p. 70).  
916 AHMRE, Moscou, 2307, Moscou-MRE, “Cópia de notas. Março de 1965”, Moscou, 6 de abril de 1965. 
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Universidades Lomonossov e Patrice Lumumba917. Cerca de cinco anos depois, de acordo 

com uma estimativa da embaixada brasileira, esse número tinha crescido para 150918.  

Uma das áreas de especial interesse para o intercâmbio intelectual era a geologia. 

Em julho de 1965, um professor do Instituto Politécnico de Tomsk, na Sibéria, enviou 

carta ao embaixador Valle solicitando uma série de informações sobre jazidas de silicato 

de níquel no Brasil. O docente explicou que pesquisava de forma comparativa jazidas 

desse tipo em diferentes países. Pedia, ainda, que a embaixada em Moscou enviasse sua 

carta aos responsáveis por pesquisa e exploração do mineral no Brasil com o intuito de 

iniciar uma troca de informações técnicas e reflexões acadêmicas sobre o tema919.  

A URSS tinha interesse em matérias-primas estratégicas para seu processo de 

industrialização. O Brasil, por outro lado, poderia usar o bom relacionamento que estava 

sendo construído com o governo soviético, a fim de obter créditos e auxílio técnico para 

seu próprio processo de industrialização. As afinidades entre os dois países envolviam a 

centralização do processo decisório (especialmente em relação a questões consideradas 

estratégicas do ponto de vista da soberania nacional), planejamento econômico, 

capacidade de organização da sociedade – especialmente a ocupação e desenvolvimento 

de áreas remotas –, e a busca por uma melhora no nível médio de vida (indicadores de 

educação básica e saúde) da população pela via do desenvolvimento econômico com 

participação ativa do Estado nas áreas de ciência e tecnologia. Nesse sentido, contatos na 

área acadêmica que envolvessem o intercâmbio técnico e científico eram de especial 

interesse ao Brasil.  

Uma oportunidade ocorreria entre julho e agosto de 1965, quando o chefe do 

departamento de geografia econômica de países capitalistas e em desenvolvimento da 

Universidade Estatal de Moscou, V. V. Volski, esteve no Brasil para participar de um 

congresso internacional na área de geografia. Além de representar a URSS no evento, o 

objetivo da viagem era estabelecer ‘contatos diretos’ e conversações sobre a possibilidade 

de intercâmbio entre a Universidade Estatal de Moscou e universidades brasileiras920.  

                                                           
917 AHMRE, Moscou, 2307, Moscou-MRE, “Consulta sobre publicações”, Moscou, 18 de janeiro de 1965, 
p. 1. Uma estimativa soviética no ano seguinte calculava que dois terços dos estudantes brasileiros na URSS 
eram apolíticos. Veja RUPPRECHT (2011, p. 527).  
918 AHMRE, 642.01 (74), Secreto, Moscou-MRE, “Associação de estudantes brasileiros da Universidade 
Lumumba”, Moscou, 20 de agosto de 1970, p. 1-2. 
919 AHMRE, Moscou, 2308, Moscou-MRE, A. Bakirov para Embaixador Rodrigues Valle, Moscou, 29 de 
julho de 1965. 
920 GARF, f. 9518, op. 1, d. 324, p. 211.  
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Volski entregou uma carta do reitor da instituição soviética a Pedro Calmon, 

reitor da Universidade do Brasil (posteriormente UFRJ), com uma proposta de 

intercâmbio entre ambas as universidades. O brasileiro, a princípio, afirmou que 

concordava com os termos do intercâmbio, mas solicitou transmitir ao reitor da 

Universidade Estatal de Moscou que a conjuntura doméstica brasileira não era adequada 

para o fechamento de qualquer acordo de longo prazo e que, por essa razão, era preciso 

‘tentar começar um intercâmbio’ por meio de ‘medidas modestas, com base na confiança 

mútua e riscos mútuos’. Calmon considerava receber, já em 1966, um ou dois 

intercambistas. Ainda no Rio de Janeiro, Volski se encontrou com o presidente do IBGE, 

com o diretor do Conselho Nacional de Estatística e Censo, com o chefe da Secretaria de 

Planejamento do Governo do Estado da Guanabara e com o chefe de gabinete do 

Itamaraty, Dario Castro Alves921.  

Em Brasília, o representante soviético se encontrou com o reitor da Universidade 

de Brasília, Zeferino Vaz. Visitou o campus e proferiu palestra sobre a Universidade 

Estatal de Moscou. Entregou, como havia feito no Rio, uma carta do reitor Petrovski a 

Vaz. O brasileiro prometeu uma resposta. Contou ao soviético que a UnB se encontrava 

sob o mais vigilante controle da polícia política e do governo e que previa grandes 

dificuldades para o intercâmbio entre as duas instituições nas conversações com o 

Conselho da Universidade. Ponderou que a instituição soviética poderia contribuir para o 

desenvolvimento da UnB não só por meio do intercâmbio de especialistas, mas também 

pelo fornecimento, por exemplo, de um microscópio eletrônico com aumento de 400 mil 

vezes, como o que integrava a Exposição Industrial Soviética no Rio de Janeiro em 1962. 

Disse que a instituição brasileira estava pronta para receber literatura sobre ciências 

naturais em quantidade ilimitada. Afirmou que se lembrava com grande prazer, 

agradecimento e emoção de sua visita à Universidade Estatal de Moscou e que faria o que 

estivesse a seu alcance para estabelecer e expandir os laços com a instituição soviética922.  

Em São Paulo, Volski esteve com o diretor da Faculdade de Ciências Naturais e 

Humanas da USP, Rui Ribeiro Franco, que manifestou seu desejo e prontidão para iniciar 

um intercâmbio e cooperação entre a instituição brasileira e a Universidade Estatal de 

Moscou. Especificamente, como renomado geólogo, Ribeiro Franco solicitou o 

estabelecimento de contatos no campo da geologia, mostrando-se interessado na 

                                                           
921 GARF, f. 9518, op. 1, d. 324, p. 211-12.  
922 GARF, f. 9518, op. 1, d. 324, p. 212.  
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possibilidade de a instituição soviética auxiliar na formação de geólogos prospectores. 

Propôs também o intercâmbio de literatura, bem como o de amostras minerais923.  

Em um balanço sobre os intercâmbios entre os dois países feito em janeiro de 

1966, o embaixador Valle afirmava que havia se elevado “bastante” o número de 

brasileiros que estiveram na URSS em 1965, em caráter oficial ou particular, comparado 

a 1964924. Além de diversos na área artística, o interesse de técnicos e empresários 

brasileiros em visitar a URSS foi retomado definitivamente em 1965. Agrônomos 

brasileiros estiveram em Moscou para um seminário sobre estatística rural organizado 

pela Unesco. Além deles, dois engenheiros brasileiros estiveram estagiando por seis 

meses em Zaporizhia, na Ucrânia, sob o patrocínio da ONU925.  

Em seu discurso no XXIII Congresso do PCUS, em abril de 1966, o primeiro-

secretário Brezhnev afirmou que as relações culturais, econômicas e comerciais entre a 

URSS e os países latino-americanos haviam aumentado “consideravelmente”. Citou 

ainda que o número de estudantes provenientes da Ásia, África e América Latina 

matriculados em instituições superiores e escolas técnicas soviéticas havia praticamente 

dobrado nos últimos cinco anos926.  

Ainda na área técnico-científica, o governo soviético criou uma organização 

responsável por negociar licenças de produção e patentes no exterior. O Brasil adquiriu 

uma patente de equipamento para fabricar material de construção, juntando-se assim aos 

Estados Unidos (equipamentos médicos), França (processo de fabricação de aço) e Suécia 

(fabricação de moldes industriais) como compradores de processos patenteados na 

URSS927. No mesmo ano foi colocado em órbita pelos russos o primeiro satélite lunar, 

fato que mereceu uma edição extra do Pravda.  

O otimismo dos soviéticos com as possibilidades no campo aeroespacial 

persistia. Em agosto de 1966, artigos publicados pela imprensa soviética – já traduzidos 

para o inglês – sobre o projeto do primeiro avião supersônico para transporte de 

passageiros, o Tupolev Tu-144, dados sobre a infraestrutura aeroportuária do país e 

expansão da malha ferroviária da URSS eram encaminhados, desde Moscou, ao 

                                                           
923 GARF, f. 9518, op. 1, d. 324, p. 213. 
924 AHMRE, Moscou, 2310, “Brasileiros em Moscou em 1965”, Moscou, 19 de janeiro de 1966, p. 1. 
925 AHMRE, Moscou, 2310, “Brasileiros em Moscou em 1965”, Moscou, 19 de janeiro de 1966, p. 2. 
926 AHMRE, Moscou, 2311, “XXIII Congresso do PCUS. Aspectos políticos do relatório do Primeiro 
Secretário do PCUS”, 4 de abril de 1966, p. 3.  
927 AHMRE, Moscou, 2311, Moscou-MRE, “Remessa de Prospectos da Licensintorg”, 6 de abril de 1966.  
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Departamento de Transporte e Comunicação (parte do Departamento Econômico do 

Itamaraty)928.  

A área da astronomia despertava interesse especial no campo da cooperação 

bilateral. Vimos, no item anterior, o interesse da Academia de Ciências da URSS na 

cooperação científica com o Brasil nessa área. Para os cientistas soviéticos, a parceria 

poderia ser iniciada a partir de um acordo de cooperação científica em pesquisas 

astronômicas com a ajuda de satélites artificiais, em um entendimento baseado no acordo 

que a superpotência socialista tinha com o Chile929. Em setembro de 1966, o chefe adjunto 

do Departamento de Américas do MID, V. Spirin, afirmou ao embaixador Valle que a 

assinatura do Protocolo Patolichev, no mês anterior, ajudaria nas conversações sobre 

cooperação científica no campo da astronomia. O diplomata soviético ainda solicitaria 

informações da Embaixada da URSS em Santiago a respeito dos trabalhos dos cientistas 

soviéticos com seus colegas chilenos para ‘futuro uso em nosso trabalho propagandístico 

no Brasil e em outros países da América Latina’, e enviaria à Embaixada do Brasil em 

Moscou literatura sobre ‘conquistas na área de ciência e técnica em português’. Em 

resposta, Valle concordou e disse que o desenvolvimento das relações econômicas entre 

URSS e Brasil seria um impulso para a expansão dos laços no campo cultural. Prometeu 

que em janeiro de 1967, quando em férias no Brasil, colocaria ao governo brasileiro a 

questão do fechamento de um acordo de intercâmbio cultural930.  

Além do formidável interesse despertado pelo programa espacial soviético após 

o lançamento do Sputnik, em 1957, e com a viagem de Yuri Gagarin931 quatro anos mais 

tarde, a relativa abertura ocorrida na URSS após a morte de Stalin mostrava ao mundo 

novos intelectuais e cientistas que passaram a ser reconhecidos no Ocidente.  

Uma boa medida desse reconhecimento internacional no Ocidente pode ser 

aferida pelo número de prêmios Nobel concedidos a cientistas soviéticos entre as décadas 

de 1950 e 1960. Nikolai Semenov ganhou o prêmio da Academia Real de Ciências da 

Suécia na área de química em 1956. No campo da física, Pavel Cherenkov, Ilya Frank e 

Igor Tamm dividiram o prêmio em 1958, Lev Landau venceria em 1962 e Nikolai Basov 

                                                           
928 AHMRE, Moscou, 2312, Moscou-MRE, “URSS. Transportes e Comunicações”, Moscou, 12 de agosto 
de 1966. 
929 GARF, f. 9518, op. 1, d. 997, p. 121. 
930 GARF, f. 9518, op. 1, d. 997, p. 112-14. 
931 O presidente brasileiro, Jânio Quadros, condecorou Gagarin com a Ordem do Mérito Aeronáutico em 
visita do soviético ao país em julho de 1961.  
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e Alexander Prokhorov – juntos com o norte-americano Charles Townes – dividiriam o 

Nobel de Física de 1964.  

Na área da saúde – até por ambos os países contarem com um gigantesco 

território com acentuadas desigualdades regionais e a necessidade de acesso a regiões 

isoladas – existia grande interesse dos profissionais brasileiros em conhecer mais a 

respeito do que se fazia na URSS. Em meados de 1966, textos da imprensa soviética que 

tratavam de questões da saúde pública do país também eram enviados ao Brasil desde a 

Embaixada de Moscou para serem encaminhados a órgãos do governo. Tópicos de 

particular interesse para as autoridades brasileiras do setor, como a questão do combate à 

malária na URSS, poderiam ser especialmente valiosos932.  

Ao mesmo tempo, havia cartas de todo o Brasil, endereçadas à Embaixada da 

URSS no Rio de Janeiro, solicitando informações sobre a preparação de médicos para 

atuar em zonas rurais ou sobre os últimos avanços soviéticos na área da oftalmologia933. 

Também eram feitos questionamentos sobre medicamentos para uso psiquiátrico e 

intercâmbio de informações específicas934. Nesse sentido, um registro interessante são os 

preparativos para viagem à URSS do renomado neuropatologista pediátrico brasileiro 

Antônio Lefèvre, buscando diálogo com colegas soviéticos e solicitando o envio de um 

especialista soviético para ministrar cursos no Brasil935. A importação, pelo governo 

brasileiro, de vacinas Sabin da URSS em meados de 1968 também é digna de nota936.  

A mudança de poder no Brasil, com a ascensão de Costa e Silva em março de 

1967, não parecia indicar uma diminuição – pelo menos inicialmente – nessas interações. 

Ao contrário, em conversa com o chefe do Departamento de Países Latino-americanos do 

MID, L. I. Mendelevich, no mês seguinte, o embaixador Valle previa uma ‘superação das 

dificuldades’ em alguns pontos que estavam gerando ruído nas relações bilaterais. Um 

deles era a possibilidade de abertura de um consulado geral da URSS em São Paulo – um 

escritório comercial da URSS já havia sido aberto em São Paulo, em janeiro de 1967, 

conforme já mencionamos. Segundo o embaixador brasileiro, a ‘principal dificuldade’ 

era a posição do ex-governador de São Paulo937. O novo governador, Abreu Sodré, estaria 

                                                           
932 AHMRE, Moscou, 2312, Moscou-MRE, “Saúde Pública na URSS”, Moscou, 17 de agosto de 1966. 
933 GARF f. 9576, op. 110, d. 72 (microfilme)  
934 GARF f. 9576, op. 110, d. 72 (microfilme) 
935 GARF f. 9576, op. 110, d. 72 (microfilme) 
936 AHMRE, Moscou (Telegramas, Julho-Dez. 1968), 2347, Moscou-MRE, “Importação de vacina ‘Sabin’ 
soviética. Legalização de documentos de embarque”. Moscou, 5 de julho de 1968.  
937 Aqui não está claro se a referência é ao governador Adhemar de Barros – cassado pelo regime militar 
em junho de 1966 – ou ao seu substituto, o vice-governador eleito Laudo Natel, que esteve no cargo até 31 
de janeiro de 1967, sendo substituído, nessa data, por Roberto de Abreu Sodré.  
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inclinado a uma ‘decisão favorável’ nessa questão. Ainda de acordo com Valle, o governo 

brasileiro, por sua vez, estaria interessado na abertura de um consulado geral em 

Leningrado938.  

Após o embaixador brasileiro reafirmar o desejo de cientistas brasileiros em 

estabelecer um intercâmbio técnico-científico com a URSS, Mendelevich perguntou 

sobre uma proposta de acordo cultural entre os dois países enviada por ele anteriormente. 

Valle respondeu que o governo brasileiro estava estudando a proposta e que a Embaixada 

do Brasil em Moscou iria apresentar propostas concretas em relação a isso. O chefe do 

Departamento de Países Latino-americanos do MID afirmou que a URSS era favorável 

ao desenvolvimento de relações econômicas, culturais e políticas com o Brasil. 

Mencionou a compatibilidade entre Brasil e URSS na questão de operações pela 

manutenção da paz na ONU. Afirmou ainda que maior compatibilidade de interesses entre 

os dois países poderia surgir nas preparações da II Conferência de Comércio e 

Desenvolvimento da ONU (Unctad), a ser realizada no ano seguinte em Nova Délhi939.  

A expectativa em relação ao novo chanceler Magalhães Pinto também era 

favorável no MID. O chefe interino do Departamento das Américas do Comitê para 

Relações Culturais com Países Estrangeiros lembrou as impressões que teve do novo 

chanceler em uma conversa ocorrida em dezembro de 1960 durante um voo entre Paris e 

Rio de Janeiro – o representante da URSS fazia parte de uma delegação do Soviete 

Supremo que iria à Bolívia. Naquela oportunidade, o então presidente da UDN defendia 

uma revisão da política dos Estados Unidos para a América Latina, no sentido de que ela 

visasse a responder aos objetivos do desenvolvimento econômico dos países da região. 

Pinto afirmou que os EUA deveriam construir com o Brasil uma relação como aquela 

construída com um ‘parceiro de igual direito’ e que era favorável à ampliação de relações 

com outros países, inclusive com a União Soviética. Além disso, alguns dias depois da 

posse de Costa e Silva, Valle afirmou que a Embaixada do Brasil em Moscou teria novas 

possibilidades para desenvolver as relações bilaterais que antes não possuía940.  

Em 6 de outubro de 1967, por exemplo, o governo brasileiro assinou com a 

União Soviética um acordo na área educacional. O entendimento previa o fornecimento 

de equipamentos para escolas técnicas totalizando aproximadamente US$160 mil. Um 

segundo acordo, também envolvendo suprimentos para escolas técnicas, avaliado em 

                                                           
938 GARF f. 9518, op. 1, d. 998, p. 21.  
939 GARF f. 9518, op. 1, d. 998, p. 21-22.  
940 GARF f. 9518, op. 1, d. 998, p. 55-56. 
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US$110 mil, poderia ser assinado em breve. Segundo um porta-voz do Ministério da 

Educação, esses acordos eram os últimos de uma série de 28 entendimentos celebrados 

com dez países europeus, incluindo alguns do bloco soviético941.  

Com a URSS, especificamente, foram assinados dois contratos entre o MEC e 

empresas soviéticas que previam o fornecimento de equipamentos para escolas técnicas 

de ensino industrial em 1967. Entendimentos semelhantes foram assinados com 

Tchecoslováquia, Hungria e Polônia. Com a Alemanha Oriental, previa-se o 

fornecimento de equipamentos para universidades e escolas de ensino superior, além das 

escolas técnicas de ensino industrial942. Em setembro de 1969, após o AI-5, portanto, foi 

assinado um convênio entre o MEC e uma empresa estatal húngara para fornecer 

equipamento de ensino e pesquisa (engenharia, medicina, topografia, química)943.  

Dessa forma, deve-se notar que o intercâmbio técnico-científico com países 

socialistas, em especial com a URSS, não seria totalmente descartado nem mesmo após 

o endurecimento do regime militar em dezembro de 1968. No mês seguinte, ao enviar 

instruções ao novo embaixador do Brasil em Moscou, Ilmar Penna Marinho, o Itamaraty 

afirmava, que devido à escassez de profissionais qualificados no Brasil para cursos de 

“formação científica e tecnológica”, o governo federal “não descarta[va] inteiramente o 

eventual concurso de professores soviéticos de nível universitário para programas de pós-

graduação”. Reforçava, em seguida, que esse tipo de intercâmbio estaria sujeito, 

naturalmente, a “domínios não-políticos”944. O embaixador, no entanto, deveria estar 

atento aos brasileiros que viajam à URSS em missões não oficiais, e em relação aos 

estudantes universitários matriculados em instituições soviéticas945.  

Era na área da cooperação energética, entretanto, que os contatos bilaterais se 

mostravam mais promissores. Em janeiro de 1968, o governo soviético elaborava uma 

                                                           
941 NARA, RG 59, CFPF (1967-69), Political and Defense, box 1901, Brasília-State, Confidencial, “Joint 
Weeka nº 41”, Brasília, 13 de outubro de 1967, p. 4.  
942 AHMRE, ISrPR (1976), ISrPR nº 400 (minuta), Silveira-Geisel, “Aquisição de equipamento de ensino 
nos países do Leste Europeu”, 14 de dezembro de 1976, p. 1-5. 
943 AHMRE, ISrPR (1976), ISrPR nº 400 (minuta), Silveira-Geisel, “Aquisição de equipamento de ensino 
nos países do Leste Europeu”, 14 de dezembro de 1976, p. 1-5. Até dezembro de 1976, cerca de US$ 7,5 
milhões (de um total de US$ 10 milhões) haviam sido utilizados, atendendo 71 Institutos de Ensino Superior 
pelo Brasil, p. 6-7.  
944 AHMRE, 921.1 (42) (74), Secreto, MRE-Moscou, “Instruções para o Embaixador brasileiro em 
Moscou”, Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1969, p. 8-9. Em dezembro de 1967, por exemplo, uma 
universidade fluminense solicitou a intermediação da Embaixada da URSS no Rio de Janeiro para um 
convite de trabalho a um professor soviético de Matemática Aplicada. GARF f. 9518, op. 1, d. 998, p. 109.  
945 AHMRE, 921.1 (42) (74), Secreto, MRE-Moscou, “Instruções para o Embaixador brasileiro em 
Moscou”, Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1969, p. 3.  
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nova proposta para o projeto hidrelétrico de Ilha Solteira946. Apenas seis dias depois, a 

Embaixada da URSS no Brasil informava o Itamaraty sobre o interesse do governo 

soviético em fornecer “qualquer tipo de reator” no caso de “eventual construção de usinas 

átomo-elétricas” no Brasil. A potência poderia variar de 500 a 1.000 megawatts, sendo 

utilizado urânio enriquecido ou tório. Segundo o documento, os representantes soviéticos 

indagavam quais autoridades brasileiras deveriam ser consultadas para tratar da oferta. 

Após esse relato, Magalhães Pinto concluía a mensagem ponderando que, dadas as 

“conotações de ordem política”, a oferta soviética requeria uma “decisão liminar” do 

governo brasileiro pronunciando-se disposto ou não a conversar sobre o assunto947.  

Dessa forma, o tópico da energia nuclear ganhava destaque nas relações 

bilaterais. Além de enviar literatura especializada no campo técnico-científico ao Brasil, 

a Embaixada do Brasil em Moscou se empenhava também na tradução de alguns volumes 

de interesse especial. Entre eles estava o livro Centrais Elétricas Atômicas, de P. A. 

Petrov, que abordava a técnica e os problemas teóricos na construção de plantas atômicas, 

especialmente na URSS. O livro era dirigido para o público em geral – não especializado 

– e poderia “ser de toda a utilidade”, segundo o embaixador Valle, para órgãos da 

administração federal, missões diplomáticas, representações em organismos 

internacionais e repartições consulares brasileiras948.  

A questão da energia nuclear daria o tom da visita do senador Arnon de Mello 

(ARENA-AL) à URSS em outubro de 1968. Ele esteve em centrais atômicas, centros de 

pesquisa nuclear e laboratórios, além de ter encontros com técnicos e autoridades 

soviéticas nesse ramo. Conversou ainda com encarregados do programa espacial 

soviético, tomou conhecimento dos programas habitacionais, do ensino técnico-

profissionalizante e de dados sobre a produção agrícola949.  

O fluxo de técnicos soviéticos ao Brasil para cooperar com a Companhia 

Industrial Rochas Betuminosas (CIRB) no ramo do xisto betuminoso continuaria ao longo 

                                                           
946 AHMRE, ISrPR (1968), ISrPR nº 22, Magalhães Pinto-Costa e Silva, “Participação soviética no projeto 
de Ilha Solteira”, 10 de janeiro de 1968. No canto superior direito da mensagem consta a marcação “não 
apresentada”.  
947 AHMRE, ISrPR (1968), ISrPR nº 23, Magalhães Pinto-Costa e Silva, “Participação da URSS na 
Construção de usinas átomo-elétricas no Brasil”, 16 de janeiro de 1968. No canto superior direito da 
mensagem consta a marcação “não apresentada”. 
948 AHMRE, Moscou (Telegramas, Jan.-Junho 1968), 2346, Moscou-MRE, “Usos pacíficos da energia 
atômica. Centrais nucleares de energia elétrica e reatores de potência”. Moscou, 2 de fevereiro de 1968, p. 
1-2.  
949 AHMRE, Moscou (Telegramas, Julho-Dez. 1968), 2347, Moscou-MRE, “Visita do Senador Arnon de 
Mello a União Soviética”. Moscou, 22 de outubro de 1968.  
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de 1968950. O mesmo pode ser dito a respeito da vinda de especialistas da URSS para 

prestar assistência técnica às Centrais Elétricas de São Paulo (Cesp)951. Nos meses 

subsequentes, os contatos dos soviéticos com a Cesp já diriam respeito ao início das 

negociações para o fornecimento de máquinas e equipamentos soviéticos para a usina 

hidrelétrica de Capivara (SP/PR)952. Quanto ao intercâmbio de literatura especializada 

nesse tópico, é interessante notar que, assim como em relação a outros assuntos técnicos, 

engenheiros e técnicos brasileiros solicitavam à Embaixada da União Soviética no Rio o 

envio de materiais sobre pesquisas hidráulicas na URSS. O mesmo interesse brasileiro 

acontecia no setor de habitação953.  

Dessa forma, percebe-se que após um breve período de distanciamento, logo em 

seguida ao golpe civil-militar de 1964, Brasil e URSS retomaram suas trocas no âmbito 

cultural e técnico-científico. O interesse de técnicos, burocratas e cientistas brasileiros na 

URSS não havia arrefecido.  

Isso porque, em meados dos anos 1960, a URSS era um exemplo de aplicação 

do progresso técnico com resultados concretos em diversas atividades. A imprensa 

soviética, revistas especializadas e publicações acadêmicas se encarregavam de difundir 

esses avanços. Assim, era constante, por exemplo, a remessa para o Ministério do 

Planejamento de livros, artigos e relatórios governamentais sobre planejamento 

econômico na URSS, evolução do sistema capitalista mundial, questões trabalhistas e 

estudos comparativos sobre o nível médio de vida de diferentes países. Por diversas vezes, 

o embaixador Valle solicitou que artigos sobre o aproveitamento de terras áridas na Ásia 

Central (Cazaquistão, Uzbequistão e Turquemênia) deveriam ser encaminhados à Sudene 

– já que a Região Nordeste do país sofria, e ainda padece, com um problema semelhante. 

Escritos e eventos sobre maquinaria agrícola, incrementos na produção e indústria 

madeireira eram encaminhados ao Ministério da Agricultura. Estudos sobre planos de 

eletrificação, grandes projetos de usinas hidrelétricas, indústria petrolífera, petroquímica 

e mineração eram enviados ao Ministério de Minas e Energia e/ou Petrobras; e progressos 

                                                           
950 AHMRE, Moscou (Telegramas, Jan.-Junho 1968), 2346, Moscou-MRE, “Concessão vistos oficiais para 
engenheiro Timofei Mikahilovich Volkov e outros”. Moscou, 24 de maio de 1968. Veja também AHMRE, 
Moscou (Telegramas, Julho-Dez. 1968), 2347, Moscou-MRE, “Visto oficial Vitali Kretchetov”. Moscou, 
8 de agosto de 1968. 
951 AHMRE, Moscou (Telegramas, Julho-Dez. 1968), 2347, Moscou-MRE, “Visto oficial. Valentin 
Linioutchev”. Moscou, 18 de julho de 1968. 
952 AHMRE, Moscou (Telegramas, Julho-Dez. 1968), 2347, Moscou-MRE, “Visto oficial. Alexandre 
Beregine”. Moscou, 20 de novembro de 1968. Veremos as conversações sobre isso com detalhes no 
próximo item.  
953 GARF f. 9576, op. 110, d. 72 (microfilme) 
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na produção de máquinas e equipamentos industriais, principalmente metalurgia, ao 

Ministério da Indústria e Comércio. Artigos sobre pesquisas nos mais diversos ramos da 

indústria, aplicações da energia atômica e resultados práticos de experimentos no espaço, 

química e biologia eram remetidos ao Conselho Nacional de Pesquisas; estudos sobre 

geologia e geografia da URSS, ao IBGE; pesquisas recentes e descobertas na medicina, 

ao Ministério da Saúde. Em 1966, por exemplo, o embaixador Rodrigues Valle 

recomendava a “conveniência” em se transmitir um exemplar do “Plano Quinquenal, 

1966-1970” ao Ministério do Planejamento e um ao Ministério da Agricultura954. Em 

outro ofício, comentando sobre esse documento, salientava a “similitude que existe entre 

os problemas que enfrentam certas regiões específicas da URSS com os de determinados 

Estados brasileiros” – referindo-se, basicamente, às significativas desigualdades regionais 

na distribuição geográfica das “forças produtivas” e das taxas de crescimento 

econômico955.  

Um novo cenário político doméstico emergiria a partir da decretação do AI-5 em 

dezembro do ano seguinte. Mesmo com a questão da segurança nacional indo ao topo das 

prioridades na agenda interna, veremos que a compra de máquinas e equipamentos 

soviéticos persistia despertando interesse no Brasil. Além disso, havia possibilidades de 

convergência no tópico do transporte de cargas marítimas e em assuntos variados em 

foros multilaterais.  

 

4.5 Equipamentos para a usina hidrelétrica de Capivara, Acordo Marítimo e 

convergência nos organismos multilaterais 

 

O comportamento do intercâmbio bilateral é chave para entender algumas 

medidas que seriam tomadas durante os governos Costa e Silva e Médici: mudança no 

sistema de pagamentos, participação brasileira em feiras comerciais no bloco soviético, 

novo protocolo para fornecimento de máquinas e equipamentos da URSS ao Brasil e 

assinatura de um acordo marítimo bilateral. Essas iniciativas não teriam efeito imediato, 

mas seriam importantes para as duas administrações seguintes.  

Vizentini (1998) e Cervo (2008) apontam que, no final da década de 1960, havia 

dois problemas a serem enfrentados no intercâmbio comercial entre o Brasil e o Leste 

                                                           
954 AHMRE, Moscou, 2311, Moscou-MRE, “Diretrizes do XXIII Congresso do PCUS para o Plano de 
Desenvolvimento Econômico da URSS”, 11 de abril de 1966.  
955 AHMRE, Moscou, 2311, “Capítulo VIII. Desenvolvimento regional”, p. 2-3; 17 de maio de 1966.  
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Europeu: os constantes saldos comerciais favoráveis ao Brasil – reclamação soviética 

frequente – e o “estrito bilateralismo”. Ambos os autores recordam que foi instituído um 

comércio de compensação, no qual se trocava, por exemplo, café brasileiro por máquinas 

e equipamentos soviéticos – com a possibilidade de a compensação ser feita também de 

forma trilateral. Isso, no entanto, não foi suficiente para eliminar o desequilíbrio na 

balança comercial entre as duas partes. Ele era causado, em parte, pelo sistema de 

pagamento: as exportações primárias brasileiras eram pagas à vista, enquanto que as 

importações de máquinas e equipamentos eram parceladas (CERVO, 2008, p. 415). Com 

o objetivo de incrementar o comércio e diminuir esse desequilíbrio, um acordo 

estabelecendo um novo sistema, que adotaria a livre conversibilidade dos meios de 

pagamentos, seria assinado entre Brasil e URSS em maio de 1969 (VIZENTINI, 1998, p. 

124).  

Ao mesmo tempo, ao longo daquele ano, o Brasil começou a participar 

regularmente de feiras comerciais realizadas no bloco soviético. Cabe destacar a 

participação de empresas brasileiras em uma feira especializada em couros e calçados em 

Moscou, a participação da CNI e do IBC na tradicional Feira da Primavera de Leipzig e 

eventos semelhantes em Budapeste e Poznan, na Polônia (VIZENTINI, 1998, p. 124)956. 

Essa mesma linha de atuação seria mantida durante o governo Médici, entre 1970 e 1974 

(VIZENTINI, 1998, p. 174-77).  

De acordo com o Gráfico 9, entretanto, não houve um incremento importante 

nas exportações brasileiras para o bloco soviético, e para a URSS, durante o governo 

Costa e Silva (1967-69), quando comparado ao de Castello Branco (1964-67). Em 1969, 

as exportações brasileiras ao bloco soviético registraram cifras menores do que nos anos 

de 1964, 1966 e 1967 – apesar do aumento registrado em 1968. No tocante às exportações 

do Brasil para a URSS, o ano de 1969 registrou uma porcentagem pouco acima da 

registrada em 1965 e 1966 e bem inferior à de 1964 – apesar do aumento registrado em 

relação ao ano anterior.  

                                                           
956 De acordo com o chanceler brasileiro, a Feira da Primeira de Leipzig era considerada “o principal centro 
de contatos comerciais entre firmas socialistas e ocidentais”, além de ser um local privilegiado para avaliar 
a capacidade de absorção de certos produtos ocidentais pelo mundo socialista. Com um stand patrocinado 
pela CNI e organizado pelo MRE, o Brasil foi representado por 11 empresas – maioria composta por 
exportadores de café. Além de vendas desse produto – incluindo crescimento importante do café solúvel –
, foram colocados produtos alimentares enlatados brasileiros (palmito, chocolate em pó) pela primeira vez 
na Alemanha Oriental. Móveis, aparelhos de ar-condicionado e tecidos completavam a lista de produtos 
oferecidos pelo Brasil. AHMRE, ISrPR (1969), ISrPR nº 209, Magalhães Pinto-Costa e Silva, “Participação 
do Brasil na Feira de Leipzig”, 24 de março de 1969, p. 1-2.  
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Com a ascensão de Brezhnev, o comércio passou a ocupar papel de maior 

relevância na política externa soviética e fator dinâmico para o desenvolvimento 

doméstico957. Isso porque, em parte, as relações econômicas externas estavam sendo 

consideradas uma ‘alternativa’ a investimentos domésticos: em muitos casos, era mais 

barato importar do que produzir certos produtos na URSS. Para Brezhnev, o 

fortalecimento da própria economia soviética era um pré-requisito para a assistência ao 

Terceiro Mundo (BRUN; HERSH, 1990, p. 136-37). Essa abordagem mais prudente, 

pragmática e com foco na melhoria do padrão de vida da população ensejou mudanças 

no padrão de consumo das famílias soviéticas. Conforme já mencionado, o crescimento 

da importação de bens de consumo pela União Soviética ao longo das décadas de 1950 e 

1960 foi significativo. Em 1968, essa fatia já era aproximadamente 20% do total das 

importações da superpotência socialista958.  

No ano seguinte, as trocas Leste-Oeste continuavam a ser incrementadas. A taxa 

de crescimento do comércio entre países em desenvolvimento e o bloco socialista europeu 

era superior à taxa de crescimento total das trocas do mesmo bloco. Ou seja, a parcela 

ocupada pelos países em desenvolvimento nas pautas comerciais dos países socialistas do 

Leste Europeu crescia de forma consistente e indicava uma tendência que perduraria por 

algum tempo959. Essa tendência geral, no entanto, não se aplicou ao comércio entre Brasil 

e União Soviética no final dos anos 1960.  

Durante a II Conferência para Comércio e Desenvolvimento da ONU 

(UNCTAD), realizada em 1968, havia a esperança de que consolidassem as 

recomendações aprovadas na primeira reunião em 1964. Essa expectativa positiva 

aproximava o chanceler Magalhães Pinto do ministro do Comércio Exterior da URSS, 

Nikolai Patolichev. No início de fevereiro, a agência TASS publicou com destaque um 

discurso do chanceler brasileiro, em uma das sessões da II UNCTAD, no qual defendia 

um sistema de preferências para produtos industriais adquiridos por países em 

desenvolvimento e uma política de estabilização dos preços internacionais de matérias-

primas. Do lado soviético, Patolichev dizia que o objetivo da conferência era a 

                                                           
957 UNOG, ARR 40-2344, box 121 (I), United Nations Conference on Trade and Development, VI, Trade 
Expansion, Regional Groupings, Part I. “Prospects for the Development of the Foreign Trade of the Union 
of Soviet Socialist Republics (Views of Soviet economists – submitted by the USSR)”, p. 38-40. United 
Nations, New York, 1964. PRIZEL (1990, p. 99).  
958 UNOG, ARR 40-2344, box 19, Memorandum Mordvinov para Pérez-Guerrero, 22 de maio de 1970. 
Anexo Commodity Structure of Soviet Foreign Trade.  
959 UNOG, ARR 40-2344, box 21, “Draft Report of Sessional Committee II. Rapporteur: Mr. Z. Rurarz 
(Poland)”. Trade and Development Board, Tenth Session, Geneva, 26 agosto de 1970, p. 1.  
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normalização das relações econômicas internacionais, e que o evento poderia se constituir 

em um marco na luta contra as manifestações neocolonialistas no comércio 

internacional960.  

Foi nesse cenário de expectativa e de alguma convergência no âmbito 

multilateral sobre o tópico do comércio internacional que ocorreria a visita ao Brasil do 

vice-ministro do Comércio Exterior da URSS, Nikolai Smeliakov, no final de março de 

1968961. Ele seria o chefe da seção soviética na II Reunião da Comissão Mista Brasil-

URSS, realizada no Rio de Janeiro. Do lado brasileiro, o secretário-geral do MRE, Mario 

Gibson Barboza, seria o principal responsável. Representantes do CSN e dos seguintes 

ministérios também estavam presentes: Aeronáutica, Planejamento, Transportes, 

Agricultura, e Indústria e Comércio. Representantes da Companhia Siderúrgica Nacional, 

Petrobras, IBC, Sudene, Sudam, Sudepe (Superintendência para o Desenvolvimento da 

Pesca), BNH, BC, Cacex, além de outros diplomatas brasileiros, completavam a lista. Na 

qualidade de observadores, ainda havia representantes da CNI, CNA, CNC, Fiesp e do 

governo do Estado de São Paulo962. 

Na agenda, seis itens guiaram as conversações: aquisições de petróleo e trigo da 

URSS, mecanismo de pagamentos do Brasil com a URSS, Protocolo Patolichev de 1966, 

fornecimento de material aeronáutico pela URSS, acesso de produtos brasileiros – 

especialmente manufaturados – ao mercado soviético e fornecimento de equipamentos 

soviéticos pesados para “projetos de desenvolvimento econômico”963.  

A seção brasileira mostrou “interesse no prosseguimento da aquisição” de 

petróleo e trigo da União Soviética. Acertou-se que a Soyuzneftexport participaria das 

“tomadas de preço” para fornecer petróleo à Petrobras, no período entre julho de 1968 e 

junho de 1969. Em relação ao trigo, o lado brasileiro afirmou que autoridades locais 

estavam examinando a proposta soviética de entrega de 110 mil toneladas de trigo, cuja 

aceitação estava vinculada a realizar a operação em moeda-convênio e a preço a combinar 

com a empresa soviética Exportkhleb (estatal responsável pelo comércio de grãos). Arroz 

                                                           
960 AHMRE, Moscou, Telegramas, Jan.-Junho 1968, 2346, Moscou-MRE, “II UNCTAD – Nova Délhi. 
Entrevista do Ministro do Comércio Exterior da URSS aos jornalistas soviéticos”. Moscou, 30 de janeiro 
de 1968. AHMRE, Moscou, Telegramas, Jan.-Junho 1968, 02346, Moscou-MRE, “Repercussão na 
imprensa moscovita do discurso do Chanceler brasileiro na II UNCTAD”. Moscou, 7 de fevereiro de 1968. 
961 AHMRE, Moscou, Telegramas, Jan.-Junho 1968, 02346, Moscou-MRE, “Visita do Vice-Ministro do 
Comércio Exterior da Rússia ao Brasil”. Moscou, 25 de março de 1968.  
962 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
“II Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS”, “Ata Final”, Rio de Janeiro, 8 de abril de 1968, p. 1-3.  
963 Ibid., p. 3. 
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e outros produtos agrícolas nacionais foram mencionados como eventuais itens de 

exportação à URSS964.  

Uma proposta de mudança do sistema de pagamentos bilateral para o de livre-

conversibilidade foi feita pela seção soviética. O argumento utilizado seria o de que isso 

levaria a um incremento nas trocas, com proveito para ambos. O lado brasileiro, no 

entanto, julgou “não ser conveniente” aceitar a proposta naquele momento. Os soviéticos 

também propuseram o estabelecimento no Brasil de uma instituição bancária soviética, 

ou mista, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento do intercâmbio comercial 

e, sobretudo, com as exportações de equipamentos soviéticos ao Brasil. Essa oferta, da 

mesma forma, foi recusada pelos representantes brasileiros com base na “política bancária 

e financeira do governo brasileiro” – apesar de considerar um financiamento em cruzeiros 

“vantajoso” para expandir o comércio entre os dois países965.  

Sobre o Protocolo Patolichev, a seção soviética solicitou que fossem 

simplificadas algumas formalidades administrativas brasileiras, de modo a facilitar o 

cumprimento de prazos estabelecidos pelo documento. O lado brasileiro concordou e 

pediu a abolição do aval bancário para aquisições feitas sob a égide do protocolo para 

empresas governamentais brasileiras, substituindo-o por uma “garantia equivalente”. 

Solicitou ainda que os soviéticos examinassem um possível “financiamento em moeda 

local para projetos que contemplem a importação de máquinas e equipamentos pesados 

soviéticos”966.  

Em relação ao campo aeronáutico, os soviéticos manifestaram, novamente, seu 

interesse em exportar ao Brasil “aviões comerciais, executivos, agrícolas e outro material 

aeronáutico”. Os representantes brasileiros consideraram a perspectiva de “penetração 

soviética” no mercado brasileiro “difícil”. Enumeraram, pragmaticamente, os fatores 

                                                           
964 Ibid., p. 4. 
965 Ibid., p. 4-5. Em janeiro de 1970, o presidente do Banco Central comunicou ao chanceler que havia sido 
procurado por dois funcionários soviéticos para averiguar a possibilidade de acreditar no Brasil um 
representante do “Bank for Foreign Trade” da URSS. Em resposta, Gibson Barboza mencionou o “risco 
potencial” que uma maior “presença de pessoal de países comunistas” acarretava. Em correspondência ao 
presidente Médici, o chanceler afirmava ter decidido que a “iniciativa soviética” não teria “seguimento”, 
solicitando ao presidente do BC que informasse os interessados e lembrasse aos mesmos que continuava 
em vigor a posição do governo brasileiro – manifestada na Ata Final da II Reunião da Comissão Mista 
ocorrida em 1968, conforme mencionamos – contrária a isso. Por último, o chanceler ainda lembrava que 
a Embaixada da Tchecoslováquia tentou estabelecer um representante do banco comercial do país no Rio 
de Janeiro em 1969. Após o assunto ser estudado pelo Itamaraty e pelo “órgão de segurança”, Gibson 
determinou que a autorização não fosse concedida. AHMRE, ISrPR (1970), ISrPR nº 17, Gibson Barboza-
Médici, “Credenciamento no Brasil de representante do ‘Bank for Foreign Trade’ da URSS”, 30 de janeiro 
de 1970, p. 1-2. 
966 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
“II Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS”, “Ata Final”, Rio de Janeiro, 8 de abril de 1968, p. 5. 
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adversos: o escasso conhecimento a respeito das especificações técnicas do material 

soviético, o grande investimento inicial necessário para a montagem de um sistema de 

estoque de peças para manutenção, a “imperiosa necessidade de padronização”, entre 

outros, aspectos desfavoráveis967. 

A respeito do acesso de determinados produtos brasileiros ao seu mercado 

doméstico, a seção soviética afirmou estar disposta a importar manufaturas e 

semimanufaturas brasileiras nos termos do Protocolo Patolichev de 1966, desde que 

fossem oferecidas a preços competitivos e nas especificações demandadas. Mais 

importante, no entanto, para a URSS seria sublinhar que isso se daria à medida que 

recursos oriundos da venda de máquinas e equipamentos ao Brasil fossem obtidos, de 

acordo com o próprio Protocolo968.  

Nessa área, especificamente, havia interesse mútuo. A seção brasileira 

considerava “urgente” diversificar a pauta de importações provenientes da URSS e 

julgava conveniente “deslocar as compras brasileiras” para o setor de equipamentos e 

maquinaria pesada de “interesse para o desenvolvimento industrial do Brasil”. Assim, 

enumerou quatro setores sobre os quais gostaria de examinar propostas concretas: 

material para projetos de irrigação, equipamentos para a indústria pesqueira, máquinas e 

equipamentos para construção civil969 e equipamentos para a industrialização do xisto 

betuminoso. Reforçou, ainda, a probabilidade de aumento das importações de barcos e 

equipamentos de pesca soviéticos, de forma a incrementar o intercâmbio comercial 

bilateral970.  

O lado brasileiro enfatizou a necessidade de se colocar em “funcionamento, no 

mais breve prazo possível”, um órgão de consultas sobre assuntos de navegação marítima 

entre os dois países, conforme previsto no Acordo de Comércio e Pagamentos firmado 

em abril de 1963. Expressou, do mesmo modo, seu desejo de negociar – também “no mais 

breve prazo possível” – um acordo de navegação marítima entre os dois países. Com esse 

objetivo, a proposta brasileira nesse campo foi entregue aos soviéticos971. Alguns dias 

                                                           
967 Ibid., p. 6. 
968 Ibid.  
969 Por intermédio de seu representante, o BNH comunicou seu interesse em financiar o fornecimento de 
máquinas e equipamentos soviéticos para a indústria de materiais de construção. O interesse era centrado 
em fábricas de cimento e o valor disponibilizado era de até US$ 30 milhões. A seção soviética afirmou que 
analisaria a proposta. AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 
1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, “II Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS”, 
“Ata Final”, Rio de Janeiro, 8 de abril de 1968, p. 8. 
970 Ibid., p. 7. 
971 Ibid., p. 7-8.  
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depois, a Embaixada do Brasil em Moscou informava que a proposta havia sido “em 

princípio bem recebida”, mas que a resposta definitiva dependeria das autoridades 

soviéticas competentes – as quais o Ministério do Comércio Exterior da URSS consultaria 

imediatamente972.  

A busca pela diversificação comercial também era causada por dificuldades nas 

relações com os Estados Unidos. A não assinatura, por parte do Brasil, do Tratado de Não 

Proliferação Nuclear (TNP), restrições à comercialização do café solúvel brasileiro e a 

questão dos fretes marítimos no intercâmbio com os Estados Unidos eram os principais 

atritos.  

Em relação ao TNP, o governo brasileiro se recusava a assinar o documento nos 

termos propostos por Estados Unidos e União Soviética. Segundo Patti (2012), o Brasil 

condicionava sua adesão a que o acesso à tecnologia nuclear não fosse impedido e que 

medidas efetivas visando ao desarmamento das potências nucleares fossem tomadas973. 

A defesa dessa posição brasileira ficou marcada por um discurso de embaixador Araújo 

Castro, em fevereiro de 1968, no âmbito do Comitê de 18 Nações sobre o Desarmamento 

da ONU em Genebra974. A posição brasileira também desagradava, naturalmente, o 

governo soviético. No mês seguinte, em longo editorial, o Pravda criticou duramente os 

governos que pretendiam “arrastar as negociações e evitar as conclusões do Tratado”975. 

Em relação ao segundo ponto, Martins (2014) lembra a forte pressão exercida 

pelo governo norte-americano sobre o Brasil na questão do café solúvel: tanto para a 

entrada do produto no mercado mundial como no próprio mercado interno dos Estados 

Unidos, pois concorria diretamente com o produto norte-americano. A investida buscava 

taxar o produto brasileiro no mercado internacional. Em 1967, o café (em grão e solúvel) 

ainda representava mais de 44% do valor das exportações brasileiras. O solúvel, 

                                                           
972 AHMRE, Moscou, Telegramas, Jan.-Junho 1968, 2346, Moscou-MRE, “Acordo de navegação marítima 
Brasil-URSS”. Moscou, 18 de abril de 1968. Até meados de maio, no entanto, não havia uma resposta do 
governo soviético sobre o assunto. AHMRE, Moscou, Telegramas, Jan.-Junho 1968, 2346, Moscou-MRE, 
“Acordo de navegação marítima Brasil-URSS”. Moscou, 12 de maio de 1968. Essas conversações 
perdurariam por mais de 4 anos. Para dossiês com documentação exaustiva a respeito dessas negociações 
veja as seguintes pastas digitalizadas no AN: BR DFANBSB N8.0PSN EST.212 (partes 1 e 2); BR 
DFANBSB N8.0PSN EST.213 (partes 1 e 2).   
973 PATTI (2012, p. 65-82).  
974 Veja AMADO (1982, p. 53-60).  
975 AHMRE, Moscou, Telegramas, Jan.-Junho 1968, 02346, Moscou-MRE, “Projeto de Tratado de Não-
Proliferação de Armas Atômicas”. Moscou, 5 de março de 1968, p. 2. Quando o tratado foi recomendado 
pela Assembleia Geral da ONU, em maio de 1968, o Brasil se absteve, ao lado de outros 21 países. 
AHMRE, ISrPR (1969), ISrPR nº 401, Gibson Barboza-Médici, “Tratado de Não-Proliferação de Armas 
Nucleares. Ratificação pelos Estados Unidos da América, União Soviética”, 28 de novembro de 1969, p. 2. 
O Tratado entraria em vigor em 1970.  
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particularmente, representava uma pequena fração desse montante, mas vinha crescendo 

rapidamente desde o ano anterior, alcançando mais de 1% do valor das exportações do 

Brasil em 1967 (MARTINS, 2014, p. 63-66). 

A questão dos fretes marítimos foi outro ponto de atrito com o governo norte-

americano. Em conformidade com teses apresentadas no âmbito da Unctad976, o governo 

brasileiro, de forma unilateral, foi o primeiro a estabelecer uma legislação especializada 

sobre o assunto, visando a uma divisão mais equânime do transporte e uma diminuição 

no custo dos fretes (LEACOCK, 1990, p. 248)977. Nas trocas com os Estados Unidos, o 

transporte entre a superpotência e o Brasil seria dividido em 50% para cada país, e no 

trecho Brasil-EUA, a parcela brasileira seria de 60% (conforme o acordo, essa parcela 

aumentaria para 80% em dez anos) (MARTINS, 2014, p. 66).  

Foi nesse cenário de ruído nas interações com os Estados Unidos que o 

presidente Costa e Silva retomaria a tentativa de barganha – já operada por Kubitschek e 

Goulart, conforme visto nos capítulos anteriores –, ao se deparar com restrições e 

dificuldades no programa norte-americano de assistência econômica ao Brasil. Em um 

encontro com diplomatas daquele país, em junho de 1968, o general mencionou, algumas 

vezes, que muitas nações ofereciam empréstimos ao Brasil – inclusive do bloco soviético. 

Prosseguiu afirmando que preferia manter o relacionamento com os Estados Unidos, já 

que estaria ‘muito hesitante’ em aceitar algo vindo desses países. Isso porque ele não 

imaginava, segundo suas próprias palavras, que o Brasil teria com eles (socialistas) o 

mesmo ‘relacionamento humano’ que tinha com os Estados Unidos978.  

Já no mês seguinte, entretanto, seriam iniciados “entendimentos diretos” – sem 

a participação do governo federal, mas obviamente com sua anuência – entre a 

Representação Comercial da URSS no Rio de Janeiro e as Centrais Hidrelétricas São 

Paulo (Cesp), visando ao fornecimento de máquinas e equipamentos soviéticos ao projeto 

                                                           
976 Na I UNCTAD foi adotada uma recomendação pelo desenvolvimento da marinha mercante em países 
em desenvolvimento. Na conferência seguinte, em 1968, foi reafirmado o direito de todos países em 
estabelecer ou expandir suas marinhas mercantes nacionais. Foi também observado que essas medidas 
poderiam contribuir para o desenvolvimento de diversos setores da economia desses países e, em particular, 
a uma melhora na situação da balança de pagamentos dos mesmos. UNOG, ARR 40-2344, box 10, Director 
(Division for Invisibles) to the Permanent Representative of Bulgaria, Malinowski-Popov, sem data, p. 1. 
UNOG, ARR 40-2344, box 10, “Shipping Industry in Developing Countries including Expansion of 
Merchant Marines of Developing Countries. Training of personnel in the economics and management of 
shipping”. Second Session, Fourth Committee, Item 13 (c) of the agenda, 13 de fevereiro de 1968, p. 1-2. 
977 LEACOCK (1990, p. 248).  
978 NARA, RG 59, CFPF (1967-69), Political and Defense, box 1906, Folder POL 15-1 BRAZ, Telegram 
2835, Brasília-State, “Meeting with President Costa e Silva”, Confidential, Brasília, 18 de junho de 1968, 
p. 2.  
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da usina hidrelétrica de Capivara (SP/PR). Em outubro, em carta ao ministro da Fazenda, 

o chefe da Representação Comercial da URSS expôs os termos gerais da proposta 

soviética: a Energomachexport (estatal soviética da área de máquinas e equipamentos 

para energia) forneceria equipamentos no valor de US$12 milhões com prazo de 

financiamento de 15 anos (e três anos de carência) e juros de 5% ao ano. O pagamento 

seria feito 50% em moeda livre e os 50% restantes em mercadorias brasileiras. O Banco 

do Estado de São Paulo concederia garantia de 90% do valor total dos equipamentos. O 

financiamento seria feito da seguinte forma: o Banco do Comércio Exterior da URSS 

concederia um crédito de até US$20 milhões através do Banco do Estado de São Paulo. 

Entretanto, até o ano seguinte, o Brasil não responderia a essa proposta979.  

Em julho de 1969, a representação comercial soviética se referiu ao projeto de 

Capivara – pela “primeira vez em relação” ao Itamaraty, segundo o chanceler Magalhães 

Pinto –, afirmando que a conclusão das negociações seria “medida essencial para o 

desenvolvimento do intercâmbio recíproco”. As conversações estavam ocorrendo 

diretamente entre a CESP e a Energomachexport com a participação do Ministério da 

Fazenda. No final do mesmo mês, o chefe da representação da URSS prometeu considerar 

a proposta da Cesp de pagar metade do valor total dos equipamentos em café em grão, 

desde que a participação soviética em Capivara fosse estabelecida em “bases bilaterais”, 

ou seja, que a Energomachexport não precisasse participar, com outras empresas do setor, 

de nenhum processo de concorrência para fornecer equipamentos. Já em agosto, a 

questão, após passar pela Coleste e Cesp, foi informada ao governador de São Paulo e ao 

ministro da Fazenda980. A vinda de uma delegação soviética, chefiada pelo vice-ministro 

do Comércio Exterior, V. Alkhimov, para negociar a prorrogação do Protocolo 

Patolichev, em novembro/dezembro de 1969, seria a ocasião oportuna, com o aval do 

novo presidente, general Emílio Garrastazu Médici, para retomar as conversações sobre 

o assunto981.  

Nessa visita ao Brasil, Alkhimov encontraria o secretário-geral em uma reunião 

com a presença de representantes do Ministério da Fazenda e do Conselho de Segurança 

Nacional. De acordo com mensagem do chanceler Gibson Barboza ao presidente Médici, 

                                                           
979 AHMRE, ISrPR (1969), ISrPR nº 404, Gibson Barboza-Médici, “Participação soviética na usina de 
Capivara”, 1 de dezembro de 1969, p. 1-2. Para o documento original da proposta veja a carta anexada do 
chefe da Representação Comercial da URSS no Rio de Janeiro, I. Pizarets, ao ministro Delfim Netto, Rio 
de Janeiro, 17 de outubro de 1968, p. 1-2.  
980 AHMRE, ISrPR (1969), ISrPR nº 404, Gibson Barboza-Médici, “Participação soviética na usina de 
Capivara”, 1 de dezembro de 1969, p. 2-3.  
981 Ibid., p. 4.  
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foi dito ao soviético que a negociação bilateral visando à participação soviética no projeto 

da Capivara – com a “exclusão da concorrência pública” – constituiria uma “exceção só 

cabível” se a proposta soviética fosse “especialmente vantajosa”. O vice-ministro do 

Comércio Exterior informou que as “condições da proposta original” tinham sido 

modificadas no curso das conversações entre o Escritório Comercial da URSS e a Cesp. 

As principais mudanças eram: redução do montante do capital a ser concedido para os 

custos locais da obra para cerca de US$15 milhões (com carência de três anos), aumento 

da taxa de juros (sem especificar um valor), aumento do preço dos equipamentos para 

US$12,5 milhões, aumento da taxa de juros para o financiamento dos equipamentos para 

5,75% ao ano e pagamento de 50% dos equipamentos com café982.  

Ao escrever para o presidente no início de dezembro, Gibson lembrava que dois 

dias após a reunião de Alkhimov com o secretário-geral, o Ministério da Fazenda traçou 

quais seriam “os objetivos ideais a serem atingidos no tocante à proposta soviética”: um 

período mais longo de financiamento e com maior período de carência; incremento do 

crédito de custeio para obras locais e por um período mais longo; e a inclusão de café 

solúvel – além do café em grão – como parte da parcela de 50% do pagamento. Porém, a 

respeito desse último item, não estava “esclarecido” se as compras seriam “adicionais em 

relação a média das importações soviéticas do produto” e qual seria a base de cálculo 

dessa média983.  

Segundo o chanceler, o projeto tinha um custo total aproximado de US$100 

milhões: US$30 milhões em equipamentos (não somente soviéticos) e US$70 milhões 

em obras civis – incluindo outras fontes de financiamento além do Banco de Comércio 

Exterior da URSS. Além disso, a usina de Capivara já tinha “prioridade estabelecida pela 

Eletrobrás e pelo Ministério do Planejamento”984. No dia 2 de dezembro, as duas 

delegações examinariam a proposta soviética em uma reunião informal985. Somente em 

outubro de 1970, no entanto, o acordo entre a Cesp e a Energomachexport seria 

finalmente assinado em Moscou. Ele previa o fornecimento de quatro grupos geradores 

(turbina acompanhada de respectivo gerador), totalizando 640 MW pelo valor de US$12 

                                                           
982 Ibid., p. 4-5.   
983 Ibid., p. 5. Em documento anexado à mensagem de Gibson, calculava-se, uma média do valor de 
exportações anuais de café à URSS de aproximadamente US$ 10,9 milhões entre 1959 e 1968. A exportação 
de café solúvel tinha sido apenas de cerca de US$ 210 mil em 1968. Veja anexo “Exportações brasileiras 
de café para a União Soviética”, Comércio Exterior do Brasil do Serviço de Estatística Econômica e 
Financeira do Ministério da Fazenda.   
984 AHMRE, ISrPR (1969), ISrPR nº 404, Gibson Barboza-Médici, “Participação soviética na usina de 
Capivara”, 1 de dezembro de 1969, p. 1.   
985 Ibid., p. 5.  
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milhões à usina de Capivara. O valor era propositalmente muito abaixo do preço de 

mercado para atrair o emergente mercado brasileiro986. Outro entendimento, firmado na 

mesma oportunidade, foi estabelecido entre o IBC e a empresa soviética 

Soyuzplodoimport, referente à exportação de café (em grão e solúvel) para a União 

Soviética (VIZENTINI, 1998, p. 173-74).  

Apesar de parte dessas importantes negociações terem ocorrido depois da edição 

do AI-5, em dezembro de 1968, percebe-se claramente que, logo após a decretação do 

ato, houve um arrefecimento nas relações bilaterais causado pela conjuntura doméstica 

brasileira. Isso pode ser evidenciado, em parte, pelas incomuns “instruções” do Itamaraty 

ao novo embaixador em Moscou, Ilmar Penna Marinho, em um relatório secreto de 15 

páginas de janeiro de 1969. No âmbito das relações bilaterais, a correspondência era 

explícita ao afirmar que deveria ser evitada “maior aproximação”987. O comércio bilateral 

ainda era marcado por grandes variações de volume conforme já mencionado. Segundo o 

Itamaraty, “a principal razão” para isso estava na “excessiva concentração de 

intercâmbio” em alguns poucos produtos (petróleo e trigo soviéticos por café brasileiro).  

Relacionada à problemática comercial, a questão do transporte marítimo de 

mercadorias ocupava “lugar proeminente” nas relações bilaterais por três motivos: não 

existia uma linha de navegação direta entre Brasil e URSS; havia predomínio de navios 

soviéticos nesse transporte após a inauguração de uma conexão quinzenal em abril de 

1967; o Brasil não possuía navios próprios e, portanto, não conseguia cumprir a 

reciprocidade estabelecida entre os dois países (a URSS transportava suas compras 

exclusivamente em navios com sua bandeira). Um anteprojeto de acordo de navegação 

fora exposto pelo governo brasileiro na última reunião da Comissão Mista em abril de 

1968, e até aquele momento o PCUS não havia se posicionado a respeito988.  

Com relação ao transporte aéreo entre os dois países, a Aeroflot mostrava 

interesse em iniciar voos regulares para o Brasil. Em julho de 1968, a empresa aérea 

soviética inaugurou a linha Moscou-Nova York e tencionava estabelecer voos regulares 

para o México e Rio de Janeiro989. A Varig (maior e mais importante empresa aérea 

brasileira), por sua vez, não se mostrava desejosa em iniciar a operação de voos à URSS. 

                                                           
986 Andrei Petrovitch Essaulov, entrevista ao autor, 26 e 28 de maio de 2017.   
987 AHMRE, 921.1 (42) (74), Secreto, MRE-Moscou, “Instruções para o Embaixador brasileiro em 
Moscou”, Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1969, p. 3. 
988 Ibid., p. 4-6.  
989 AHMRE, Moscou, Telegramas, Julho-Dez. 1968, 02347, Moscou-MRE, “Inauguração da linha aérea 
Moscou-Nova York. Comentários do jornal “Le Monde”. Moscou, 17 de julho de 1968. 
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Em setembro de 1968, esteve no Rio de Janeiro um representante soviético para discutir 

essa posição ainda não consolidada da empresa brasileira990. Uma possibilidade, não 

explicitada no documento, seria o compartilhamento de voos entre as duas empresas com 

escala em algum hub europeu nos quais a Varig operava voos regulares.  

Também no campo da cooperação espacial havia grande interesse soviético. Em 

1967 e 1968, representantes da Academia de Ciências da URSS já tinham procurado a 

Embaixada do Brasil em Moscou e se correspondido com a Comissão Nacional de 

Atividades Espaciais brasileira sobre um projeto específico. Tratava-se de uma estação 

de rastreamento fotográfico de satélites terrestres artificiais, que seria operada em 

conjunto por especialistas soviéticos e entidades espaciais, com todo o equipamento 

fornecido pela URSS. Em nenhuma fase do programa, o pessoal russo instalado 

ultrapassaria três pessoas, que seriam gradualmente substituídas por brasileiros 

especialmente treinados para as funções. A Comissão brasileira mostrou “bastante 

interesse” pelo plano soviético, aguardando apenas o aval de outros órgãos do governo 

para se manifestar sobre o assunto. O Itamaraty afirmava que o programa era o limite das 

possibilidades de cooperação entre os dois países em um “futuro próximo”. Propostas 

“concretas” sobre ele deveriam ser enviadas à chancelaria991. 

De seu lado, o governo soviético manifestou interesse em que a III Reunião da 

Comissão Mista Brasil-URSS fosse realizada ainda em 1969. Para Magalhães Pinto, os 

interesses brasileiros justificavam a convocação. Argumentava, em correspondência ao 

presidente, que o incremento das exportações brasileiras e a “intensificação do comércio 

internacional do país” – bem como aspectos específicos às relações comerciais com a 

URSS (perspectiva de mudança para o regime de livre-conversibilidade dos pagamentos 

e expiração em agosto de 1969 do crédito de US$100 milhões fornecido pelo Protocolo 

                                                           
990 AHMRE, 921.1 (42) (74), Secreto, MRE-Moscou, “Instruções para o Embaixador brasileiro em 
Moscou”, Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1969, p. 7. As conversações sobre o estabelecimento de voos 
regulares foram iniciadas no âmbito da ICAO (International Civil Aviation Organization) quando o chefe 
da delegação brasileira foi procurado por um integrante do grupo de observadores soviético. Também em 
setembro de 1968, um funcionário da Embaixada do Brasil em Moscou soube do representante da Air 
France na mesma cidade, que uma delegação soviética estava, naquele momento, visitando Buenos Aires 
com o objetivo de examinar a possibilidade de estabelecer linhas da Aeroflot para a capital argentina. Veja 
AHMRE, Moscou, Telegramas, Julho-Dez. 1968, 02347, Moscou-MRE, “Linha aérea soviética direta para 
Buenos Aires”. Moscou, 21 de setembro de 1968. Em outubro de 1972, a Aeroflot tentaria, novamente, sem 
sucesso, iniciar negociações para o estabelecimento de uma linha regular entre Moscou e o Rio de Janeiro. 
AHMRE, 680.4(XX)(F45) (1976...), MRE-Buenos Aires, Confidencial, “Transportes aéreos 
URSS/América Latina”. Brasília, 20 de outubro de 1972.  
991 AHMRE, 921.1 (42) (74), Secreto, MRE-Moscou, “Instruções para o Embaixador brasileiro em 
Moscou”, Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 1969, p. 9-10.  
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Patolichev) – demonstravam o cabimento da iniciativa992. É muito provável que o 

recrudescimento da repressão interna e as preocupações com a situação doméstica tenham 

deixado para um segundo plano a realização desse tipo de reunião bilateral, de caráter 

institucionalizado. A próxima reunião ocorreria somente em 1972.  

Apesar da não realização da III Reunião da Comissão Mista em 1969, as 

questões referentes ao sistema de livre-conversibilidade nos pagamentos das transações 

bilaterais e ao vencimento do Protocolo Patolichev foram equacionadas. No dia 14 de 

abril de 1969, foi concluído, por troca de notas, um ajuste complementar ao Acordo de 

Comércio e Pagamentos de 1963. Nele, foi estabelecido que, a partir de 1º de maio de 

1969, todos os pagamentos entre Brasil e URSS seriam feitos por moeda livremente 

conversível993. Quanto à prorrogação do Protocolo de 1966, uma delegação soviética 

chefiada pelo vice-ministro do Comércio Exterior, V. S. Alkhimov, veio ao Brasil em 

novembro de 1969 – na mesma oportunidade em que ocorreram as negociações sobre 

máquinas e equipamentos para Capivara – para conversações com esse objetivo, 

acompanhado de cinco funcionários de alto escalão do mesmo ministério994.  

De acordo com o compromisso firmado por Patolichev três anos antes, apenas 

5% do crédito de US$100 milhões concedido pela URSS e válido por três anos havia sido 

utilizado. Antes da chegada da missão soviética, a Comissão de Comércio com a Europa 

Oriental (Coleste) se reuniu e aprovou um anteprojeto para o novo ajuste995. O texto final, 

aprovado por ambas as delegações, apresentava as mudanças acordadas: ampliava a sua 

vigência de três para cinco anos (1970-74), aumentava o prazo de financiamento de oito 

para dez anos (mantendo dois anos de carência), reduzia os juros de 4% para 3,5% ao ano 

– no caso de contratos com órgãos oficiais ou empresas estatais – e para 3,75% no caso 

de empresas privadas; e aumentava o prazo para apresentar aval ou garantia dos contratos 

de 45 para 60 dias. A concessão de créditos continuava fixada em US$100 milhões, mas 

agora com importante concessão ao Brasil: 25% dos recursos obtidos pelas organizações 

soviéticas com a venda de máquinas e equipamentos deveriam ser utilizados na compra 

de manufaturados e semimanufaturados brasileiros996. Após se entrevistar com os 

                                                           
992 AHMRE, ISrPR (1969), ISrPR nº 45, Magalhães Pinto-Costa e Silva, “III Reunião da Comissão Mista 
Brasil-URSS. Moscou. 1969”, 30 de janeiro de 1969, p. 1-2.  
993 MRE (1973, p. 55). Para a íntegra do documento veja, na mesma publicação, o Anexo nº 2, p. 84-85.  
994 AHMRE, ISrPR (1969), ISrPR s/n, Gibson Barboza-Médici, “Vinda ao Brasil de Delegação soviética. 
Protocolo Patolitchev”, 14 de novembro de 1969, p. 1.  
995 Ibid., p. 1-2. Em 1971, menos de US$ 6 milhões haviam sido utilizados. PRIZEL (1990, p. 169).  
996 AHMRE, ISrPR (1969), ISrPR nº 403, Gibson Barboza-Médici, “Estada no Brasil de Delegação 
soviética. Assinatura de novo ‘Protocolo sobre o fornecimento de máquinas e equipamentos da URSS ao 
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ministros de Minas e Energia, Indústria e Comércio e Fazenda em Brasília, a delegação 

soviética esteve no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, onde se reuniu com os 

respectivos governadores desses Estados997. Na pauta de exportação, o café ainda era o 

item principal. Na pauta de importação, trigo, produtos da indústria química, máquinas e 

equipamentos se destacavam (VIZENTINI, 1998, p. 173). Conforme visto anteriormente, 

no entanto, o volume – principalmente das importações – estava em um nível baixo.  

As relações entre Brasil e URSS no campo econômico-comercial – mesmo em 

um nível sensivelmente menor quando comparado a anos anteriores – tinham um elo com 

as interações culturais bilaterais. Em mensagem ao presidente Médici, o chanceler 

preocupava-se em destacar que o endurecimento interno do regime brasileiro não poderia 

significar hostilidade em relação à União Soviética, pois isso poderia prejudicar as 

relações econômico-comerciais bilaterais. Nas interações culturais, a diretriz fundamental 

era “evitar [...] todo ensejo de maior aproximação entre os dois países”, “dadas suas 

inevitáveis implicações políticas”. Assim, o Itamaraty e as autoridades brasileiras 

competentes restringiriam a “um mínimo compatível” as atividades culturais soviéticas 

no país, de acordo com as conveniências políticas domésticas e de segurança nacional998.  

Em correspondência ao presidente Médici, Gibson detalhava que “o nível 

mínimo” dessas atividades era, na verdade, uma “justa medida” (grifo original), a fim de 

“salvaguardar” os interesses de segurança nacional e, ao mesmo tempo, “não prejudicar 

as relações econômico-comerciais” com a URSS, já que havia “interesses ponderáveis” 

em jogo. Além da expansão das exportações brasileiras per se, o chanceler lembrava as 

negociações em curso sobre o acordo marítimo entre os dois países. Segundo ele, uma 

“conclusão favorável representaria grande vantagem para o Governo brasileiro na luta 

pelo reconhecimento internacional de sua política de fretes”. Para o chanceler, um 

“estancamento completo” das relações culturais entre os dois países, por ato da parte 

brasileira, poderia ser visto com um “gesto de hostilidade para com a URSS” e poria 

“automaticamente em risco” os interesses brasileiros no “setor econômico-comercial”999.  

                                                           

Brasil’”, 27 de novembro de 1969. Anexo Protocolo sobre o fornecimento de máquinas e equipamentos da 
URSS ao Brasil, p. 3. 
997 AHMRE, ISrPR (1969), ISrPR nº 403, Gibson Barboza-Médici, “Estada no Brasil de Delegação 
soviética. Assinatura de novo ‘Protocolo sobre o fornecimento de máquinas e equipamentos da URSS ao 
Brasil’”, 27 de novembro de 1969, p. 2. O texto do Protocolo está anexado ao documento.  
998 AHMRE, ISrPR (1970), ISrPR nº 39, Gibson Barboza-Médici, “Intercâmbio cultural Brasil-URSS”, 19 
de fevereiro de 1970, p. 1-2. 
999 Ibid., p. 2-3. 
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Tais interesses, de acordo com o governo brasileiro, seriam fortalecidos com a 

assinatura de um acordo marítimo com a URSS. Assim, no final de fevereiro de 1970, 

após convite da administração soviética, o governo brasileiro concordou em enviar uma 

delegação à URSS – chefiada pelo presidente da Superintendência Nacional de Marinha 

Mercante (Sunamam) –, com o objetivo de “ultimar as negociações visando à conclusão” 

de um acordo de transportes marítimos entre os dois países. Em mensagem a Médici, 

Gibson detalhava a estratégia que “estava sendo desenvolvida pelo Itamaraty” no sentido 

de consolidar a “política brasileira de transportes marítimos”1000. Veremos que, segundo 

a argumentação do chanceler, havia mais em jogo do que simplesmente a assinatura de 

um acordo marítimo entre o Brasil e a URSS.  

De acordo com Gibson, a “estrutura internacional dos transportes marítimos” se 

fundamentava no conceito da “liberdade dos mares”. Este proporcionaria o “respaldo 

jurídico” necessário para que as potências marítimas tradicionais exercessem o “virtual 

oligopólio da movimentação do comércio internacional”. Partindo da premissa de que o 

frete seria uma “mercadoria invisível gerada pelo intercâmbio das mercadorias visíveis” 

entre dois países, a “doutrina brasileira” sustentaria que o comércio entre os dois países 

deveria ser “transportado em parte substancial pelos armadores nacionais dos países 

importador e exportador”. Assim, ainda segundo Gibson, o conflito gerado por essas duas 

“posições antagônicas” criava “reações contra a política brasileira”, que iriam desde 

“protestos diplomáticos até ameaças e mesmo concretização de retaliação em outros 

setores de atividade”. Dessa forma, a “cada ofensiva vitoriosa da SUNAMAM no plano 

empresarial” se seguia “a necessidade da intervenção diplomática para consolidar o 

terreno conquistado”1001.  

Assim, segue o chanceler, com a “experiência adquirida nessas intervenções”, a 

“única maneira realmente efetiva de apoiar a ação da SUNAMAM” seria por meio de 

“uma ofensiva global tendente a reformular a atual estrutura internacional dos transportes 

marítimos”, possibilitando a “substituição do conceito da liberdade dos mares pelo da 

soberania nacional”, o mesmo que rege a “estrutura dos transportes aéreos 

internacionais”1002.  

                                                           
1000 AHMRE, ISrPR (1970), ISrPR nº 45, Gibson Barboza-Médici, “Acordo de Transportes Marítimos 
Brasil-União Soviética”, 27 de fevereiro de 1970, p. 1.  
1001 Ibid., p. 1-2.  
1002 Ibid., p. 2.  
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Nesse enquadramento, o acordo com a União Soviética ganhava “nova 

dimensão”. De acordo com Gibson, sua celebração resultaria em uma “vitória tática” que 

contribuiria “substancialmente” para o “êxito de duas manobras” desenvolvidas para “a 

consecução do objetivo estratégico” anteriormente citado. Em primeiro lugar, a 

celebração de um acordo bilateral “com mais um país” representaria “considerável avanço 

na ofensiva desencadeada para revisão do status quo (grifo original) marítimo, através do 

estabelecimento de vasta rede de acordos bilaterais”, o que acarretaria “gradual 

modificação qualitativa” da atual estrutura marítima no “sentido desejado”: um sistema 

baseado na “soberania dos Estados nacionais”. Em segundo lugar, um acordo em que 

armadores soviéticos e brasileiros seriam responsáveis por transportar as mercadorias 

intercambiais tornaria “extremamente difícil, se não impossível, para o Governo soviético 

alinhar-se às tradicionais potências marítimas” nos debates a respeito do “princípio da 

reserva de carga” a ser conduzido na próxima sessão do Comitê de Transportes Marítimos 

da Unctad, a partir de 1º de abril1003.  

Esse princípio afirma o “direito de os países em desenvolvimento” reservarem 

“parte substancial de seus intercâmbios” para transporte em suas próprias marinhas 

mercantes. Não podendo ser considerado “discriminação” pelos países desenvolvidos, ele 

representaria, segundo o chanceler: 

[...] o reconhecimento internacional da política brasileira de marinha 
mercante, além de retirar das tradicionais potências marítimas os 
fundamentos jurídicos de que se vêm utilizando para retaliar contra as 
medidas concretamente tomadas pelo Governo brasileiro1004.  

 

Gibson ponderava, no entanto, que devido ao “caráter altamente polêmico do 

princípio da reserva de carga” era “muito difícil” uma previsão quanto ao resultado final 

do debate na Unctad. Porém, era “perfeitamente lícito esperar”, segundo sua visão, que a 

URSS pelo menos se abstivesse – o que representaria “5 votos a menos para os opositores 

da adoção do princípio”, já que os países de seu bloco – e ao mesmo tempo membros do 

Comitê da Unctad – sempre seguiam o voto da superpotência socialista1005.  

Do ponto de vista da União Soviética, concluía o chanceler, a renovação do 

convite para negociar era um “indício de sua disposição para celebrar o acordo”. Além 

disso, havia “informações seguras” de que o “real objetivo soviético” era “barganhar com 

isso a suspensão do embargo brasileiro” a suas pretensões de ser aceita na Conferência 

                                                           
1003 Ibid., p. 2-3.  
1004 Ibid., p. 4.  
1005 Ibid. 
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de Fretes Brasil/Europa/Brasil. Dessa forma, ao marcar “intencionalmente” o início das 

conversações para uma semana antes do início da IV Sessão do Comitê de Transportes 

Marítimos da Unctad e, ao mesmo tempo, estar “protelando sua decisão sobre a admissão 

soviética à Conferência Brasil/Europa/Brasil”, o governo brasileiro teria “todas as 

condições” de, usando o acordo como intermédio, “barganhar a admissão à Conferência 

contra, pelo menos, a abstenção soviética na votação sobre o princípio de reserva de 

carga”1006.  

Em correspondência ao presidente em junho, Gibson detalhava os objetivos do 

acordo e o andamento das negociações. Afirmava que, além de expandir a rede de 

“compromissos governamentais bilaterais”, o acordo – por ser celebrado com a URSS – 

poderia “exercer influência decisiva” para que os demais países de seu bloco de influência 

concluíssem compromissos semelhantes com o Brasil, ampliando ainda mais o número 

de compromissos bilaterais “do gênero”, o que reforçaria a posição do país no campo 

multilateral. Os resultados da votação no âmbito da Unctad, em abril, foram “além da 

expectativa brasileira”: a URSS e a Tchecoslováquia votaram a favor do Brasil e a Polônia 

se absteve. Do ponto de vista comercial, a assinatura de um acordo, cuja elaboração 

contou com a participação do presidente da Sovinflot (órgão subordinado ao Ministério 

da Marinha Mercante que controlava a operação de todas as empresas de navegação 

soviética), teria “forçosamente efeitos positivos” sobre as negociações que se 

processavam no âmbito da Conferência de Fretes Brasil/Europa/Brasil. A delegação 

brasileira considerou o texto acordado em Moscou “plenamente satisfatório”. Fixava, 

como política governamental, a “participação preferencial dos navios brasileiros e 

soviéticos no transporte de carga entre os portos de ambos os países” e estendia a mesma 

política ao âmbito empresarial, possibilitando acordos de “divisão de carga entre as 

empresas dos dois países” e admitindo o fretamento de navios de terceira bandeira, se 

necessário. Por fim, ressaltando ainda os cuidados tomados em relação à segurança 

nacional e as “vantagens comerciais e de transportes” mencionadas, o chanceler 

comunicava o presidente que aguardava ordens para a assinatura do acordo1007.   

                                                           
1006 Ibid., p. 4-5. Em 6 de abril de 1970, em Moscou, seria assinado, pelos chefes das delegações brasileira 
e soviética, uma Ata das negociações do Acordo de Transportes Marítimos entre os dois países. AHMRE, 
ISrPR (1970), ISrPR nº 120, Gibson Barboza-Médici, “Projeto de Acordo Marítimo. Brasil-URSS”, 8 de 
junho de 1970, p. 1. 
1007 AHMRE, ISrPR (1970), ISrPR nº 120, Gibson Barboza-Médici, “Projeto de Acordo Marítimo. Brasil-
URSS”, 8 de junho de 1970, p. 1-6.  
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Em 1970, o café em grão ainda era o principal item na pauta de exportação 

brasileira à URSS. Na pauta de importação, destacavam-se o trigo, produtos da indústria 

química, equipamentos e máquinas pesadas. O mesmo perfil de trocas seria mantido no 

ano seguinte. Em janeiro de 1971, o vice-ministro do Comércio Exterior da URSS, Alexei 

Manjulo, visitou o Brasil e declarou o interesse soviético em participar de 

empreendimentos nos ramos metalúrgico, siderúrgico e energético no país. Foi discutida 

também a possibilidade de exportar manufaturados brasileiros à União Soviética. Com 

esse objetivo, ainda em 1971, uma delegação soviética visitou o Brasil para conhecer o 

parque industrial de calçados do país e ponderar sobre as possibilidades de importação do 

produto brasileiro (VIZENTINI, 1998, p. 174-75). 

A partir do governo Médici (1969-74) nota-se um crescimento discreto nas 

exportações – tanto para o bloco soviético, como para a URSS –, após uma queda 

importante de ambos entre 1969 e 1970. Esse incremento tímido deve ser visto com 

especial atenção, já que mostra que o “milagre econômico” não teve efeito na expansão 

do comércio brasileiro com o bloco soviético. Do lado das importações, segundo o 

Gráfico 10, há uma tendência claramente cadente no período 1964-1974. Além disso, 

entre 1970 e 1973, as cifras foram baixíssimas.  

A fatia brasileira nas exportações mundiais, entretanto, cresceu de 0,87%, em 

1968, para 1,18% em 1973. O valor das exportações aumentou 3,3 vezes no mesmo 

período a uma taxa anual de aproximadamente 27%. Havia, no entanto, uma mudança na 

geografia dos fluxos de exportação do país. O mercado norte-americano – destino de 

metade das exportações brasileiras no início da década de 1950 – compreendia menos de 

20% do total da pauta em 1973. A Europa Ocidental passou de aproximadamente 30% 

para 40% do total, o Japão teve sua cifra triplicada alcançando 6,9% do total em 1973 e 

a América Latina cresceu de 7% para 11% (ABREU, 2014, p. 374)1008.   

Com o aumento discreto das exportações brasileiras para a URSS entre 1970 e 

1973 (Gráfico 9) e a correspondente queda nas importações (com exceção de 1971; 

Gráfico 10), os saldos comerciais favoráveis ao Brasil permaneciam como uma questão 

a ser debatida no âmbito bilateral. Entre 1971 e 1973, o Brasil foi o maior parceiro 

comercial da URSS na América Latina (com exceção de Cuba) (MILLER, 1989, p. 223-

24). Esse dado, no entanto, deve ser sopesado à luz do modestíssimo crescimento das 

                                                           

1008
 Europa Ocidental definida como: França, Itália, Alemanha Ocidental, Bélgica, Luxemburgo, Países 

Baixos, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grécia, Portugal e Espanha.  
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trocas em vista do altíssimo crescimento econômico do país (aproximadamente 11% ao 

ano entre 1968 e 1973). As trocas cresciam muito abaixo das possibilidades.  

Dessa forma, argumentamos que as iniciativas levadas a cabo pelo governo 

brasileiro no segundo semestre de 1972 derivavam da constatação de que as trocas com 

o bloco soviético estavam muito aquém do desejado. Foi essa insatisfação que levou, em 

primeiro lugar, a “mudanças estruturais” na Comissão de Comércio com a Europa 

Oriental (Coleste), em agosto de 1972. No mês seguinte, delegações comerciais dos 

países socialistas participaram da Feira Brasileira de Exportação em São Paulo, e uma 

missão comercial brasileira seria enviada para participar de reuniões no âmbito das 

respectivas comissões mistas com todos os países socialistas europeus com os quais o 

Brasil mantinha relações diplomáticas (Alemanha Oriental ainda era a única exceção). 

Nessa oportunidade, a delegação brasileira também passaria por Moscou. Em outubro de 

1972, Brasil e URSS assinariam finalmente o acordo de transportes marítimos. 

(VIZENTINI, 1998, p. 176).  

Essa iniciativa, como veremos, mencionada apenas de passagem na literatura, 

foi importante no sentido de aproximar e gerar confiança entre os dois governos nesse 

período. Além disso, teve um significado político de aproximação entre Brasil e URSS 

em um momento de arrefecimento das trocas bilaterais. Em correspondência ao 

presidente, Gibson Barboza alertava Médici a esse respeito e afirmava que, ao contrário 

da tendência geral de incremento do comércio exterior brasileiro, as trocas com a Europa 

Oriental apresentavam “tendência à retração”. Para o chanceler, essa diminuição não 

poderia ser atribuída a “limitações ou insuficiências do mercado” desses países 

entendidos como um bloco – ao contrário, considerada como uma unidade, a Europa 

Oriental apresentava “bons níveis de crescimento econômico e dinamismo no seu 

comércio exterior”. Mencionava ainda um importante aspecto político recente no tocante 

à normalização das relações da Alemanha Ocidental com os países do bloco soviético, 

algo que tornava propícia uma “sensível expansão do comércio Leste-Oeste” na região. 

As oportunidades para o Brasil, segundo Gibson, eram “amplas e diversificadas”, mas o 

“aproveitamento” não estava sendo dos “mais significativos”. A principal dificuldade que 

caracterizava as trocas do Brasil com a Europa Oriental residia no “acentuado 

desequilíbrio em favor do Brasil” da balança comercial com esses países. Com a 

manutenção das importações brasileiras da Europa Oriental em “níveis reduzidos”, muito 

inferiores, em termos relativos, às exportações, os países do Leste não dispunham de 
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“recursos gerados no comércio bilateral para aumentar ou diversificar as compras no 

mercado brasileiro”1009.  

Gibson Barboza acreditava que houve um “agravamento” dessa situação no 

biênio 1970-1971. Buscando a “reativação” dessa corrente de comércio, ele propunha a 

adoção das seguintes medidas: atribuir maior poder à Coleste (definindo, em “nível mais 

elevado”, a representação efetiva de seus “órgãos constituintes”, além da necessidade de 

uma “participação ativa” do presidente da Comissão de Coordenação da Política de 

Compras do Exterior na mesma) e reativar, “sem demora”, as comissões mistas bilaterais 

como “instrumentos básicos de análise e orientação conjunta do intercâmbio”. Ao chefe 

da seção brasileira nessas comissões seria atribuída a tarefa de elaborar um “amplo 

inventário” dos problemas do comércio bilateral e buscar o aperfeiçoamento das 

condições de funcionamento das missões diplomáticas brasileiras na região1010.  

De seu lado, o Kremlin abria uma porta ao diálogo. Em agosto de 1972, o vice-

ministro do Comércio Exterior, Vassily Kuznetsov, solicitava um encontro com o 

embaixador Penna Marinho em Moscou. Kuznetsov iniciou a conversa afirmando que 

gostaria de ter um diálogo sobre problemas de interesse mútuo – tanto no âmbito bilateral 

como multilateral. Pretendia que esses contatos fossem feitos de maneira periódica, e 

solicitou a Marinho que sintetizasse os principais pontos a serem analisados nos contatos 

bilaterais. O representante brasileiro disse que as relações entre Brasil e URSS 

atravessavam uma “fase de perfeita compreensão e normalidade”, e que não havia 

“nenhum problema” capaz de tornar essas “relações difíceis”, exceto, pelas “diferenças” 

entre os “sistemas políticos” – circunstância, no entanto, que estava inserida no contexto 

da política de “coexistência pacífica” adotada pelos dois países. Ressaltou que era no 

campo econômico-comercial que as relações brasileiro-soviéticas apresentavam um 

“índice mais considerável de progresso”, devido à “intensificação do intercâmbio 

comercial”, bem como ao “incremento das relações econômicas” que de “ano para ano se 

mostravam mais importantes”. Lembrou que mesmo no campo econômico foram 

enfrentadas “algumas dificuldades”, entre as quais duas mereciam atenção: um “clima de 

compreensível e natural desconfiança, motivada pelas sensíveis discrepâncias” entre os 

dois sistemas políticos e a “falta de uma tradição de comércio” – havia, em poucas 

                                                           
1009 AHMRE, ISrPR (1972), ISrPR nº 50, Gibson Barboza-Médici, Confidencial, “Intercâmbio comercial 
Brasil-Europa Oriental. Reunião de Comissões Mistas”, 10 de julho de 1972, p. 1-2.  
1010 AHMRE, ISrPR (1972), ISrPR nº 50, Gibson Barboza-Médici, Confidencial, “Intercâmbio comercial 
Brasil-Europa Oriental. Reunião de Comissões Mistas”, 10 de julho de 1972, p. 2-3.  
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palavras, pouca experiência mútua de compras, especialmente de maior volume, de parte 

a parte. De acordo com Marinho, a “falta de confiança recíproca” de um lado e a “falta 

de tradição de intercâmbio comercial” de outro tinham por “muito tempo impedido que 

as relações econômico-comerciais entre os dois países se desenvolvessem em ritmo 

acelerado”. Isso havia sido superado, lembrava o embaixador, pelo acordo concluído em 

setembro de 1970, com a Cesp, para o fornecimento de equipamento soviético à usina 

hidrelétrica de Capivara (SP/PR), em troca de café brasileiro a ser importado por cinco 

anos consecutivos pela URSS. Mencionou ainda as negociações, então em andamento, 

para o envio de geradores soviéticos às usinas de Ilha Solteira (SP) e Água Vermelha 

(MG), as quais, segundo o embaixador, deveriam “ser brevemente ultimadas”. Referiu-

se ainda a um convite, feito pelo governo brasileiro, a “nove personalidades soviéticas” 

para comparecem à Exposição 1972, a ser realizada em São Paulo, em setembro, e aos 

entendimentos referentes ao Acordo de Navegação Marítima – já em “final de discussão”. 

Por fim, Marinho lembrou a proposta – já feita pelo governo brasileiro – para uma nova 

Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS ainda em 1972, em Moscou1011.  

Em resposta, Kuznetsov assegurou a disposição soviética em oferecer assistência 

técnica no campo da ciência e tecnologia e mencionou que a superpotência socialista via 

de maneira positiva maior participação do Brasil na discussão dos problemas relativos a 

paz e segurança internacionais. Adicionou que, sendo o maior país da América Latina, as 

opiniões do país precisavam ser ouvidas. Nesse sentido, fez questão de salientar a 

Marinho que esses tópicos estavam entre as principais questões que seriam discutidas na 

próxima Assembleia Geral da ONU: a manutenção da paz e segurança mediante a 

diminuição das tensões e solução dos conflitos, e a questão do desarmamento, na qual, 

ele esperava uma cooperação mais íntima entre Brasil e URSS no futuro1012.  

Antes do término do encontro, Kuznetsov afirmou a Marinho que viesse procurá-

lo caso tivesse qualquer problema, já que ordens dadas pelo governo soviético eram no 

sentido de que “para o Brasil todas as portas estavam abertas”. Concluindo seu telegrama 

ao Itamaraty, Marinho qualificava o encontro como “um dos mais significativos indícios 

                                                           
1011 AHMRE, ISrPR (1972), Telegrama 355, Moscou-MRE, Confidencial, “Relações Brasil-Rússia”, 19 de 
agosto de 1972, p. 1-3. Esse telegrama se encontrava na pasta ISrPR.  
1012 AHMRE, ISrPR (1972), ISrPR s/n, Gibson Barboza-Médici, Confidencial, “Relações Brasil-União 
Soviética”, agosto de 1972 (sem dia exato).  
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dos últimos três anos de pragmático interesse do governo soviético pelas suas relações 

com o Brasil”1013.  

Em correspondência ao presidente Médici, Gibson buscava compreender a razão 

desse “interesse súbito e unilateral da União Soviética em estreitar os vínculos comerciais 

e os contatos políticos com o Brasil”. Caracterizava, em linhas gerais, a política externa 

soviética como orientada a “manter a luta ideológica com os países capitalistas”, mas 

buscando preservar a coexistência pacífica e a “crescente cooperação nos vários campos 

de interesse recíproco”. A manutenção de relações “mais estáveis” com os países 

capitalistas, segundo o chanceler, parecia ser “vital”1014.  

De forma mais específica, ainda de acordo com a análise de Gibson, um dos 

objetivos da política externa soviética seria preparar-se para “uma nova fase nas relações 

internacionais”, que se caracterizaria pela “ampliação dos centros de poder” e pelo 

“realismo político”, colocando em segundo plano o “fator ideológico”. Assim, ao levar 

em conta um equilíbrio entre “um maior número de centros de poder”, aumentaria o “peso 

relativo” de países como o Brasil no encaminhamento de soluções para questões relativas 

a paz e segurança internacionais. O chanceler lembrava também o “significado” da visita 

de Médici a Nixon em dezembro de 1971, bem como as declarações do presidente norte-

americano sobre a “crescente importância” do país no cenário internacional1015.  

Dessa forma, para o governo brasileiro, Brasil e Estados Unidos deveriam “lidar 

com as diferenças de forma natural1016”, já que o Brasil havia se tornado “um membro 

maduro da comunidade das nações” (SPEKTOR, 2009, p. 50). Apesar de algumas 

divergências (especialmente em relação ao comércio e direito do mar), Planalto e 

Itamaraty concordaram a respeito de uma reaproximação aos Estados Unidos, mas isso 

seria feito “com ceticismo e uma boa dose de desconfiança. Brasília rejeitaria de imediato 

qualquer sugestão de parceria profunda” (SPEKTOR, 2009, p. 49-50).   

Tal posição seria coerente com a análise de Gibson sobre o interesse soviético 

em se aproximar do Brasil em 1972. Para o chanceler, a “intensificação do diálogo 

político com o Brasil” e a possibilidade de incremento comercial e de “assistência 

soviética ao desenvolvimento brasileiro” tornavam-se importantes para a URSS pelas 

seguintes razões: neutralização de um “provável opositor”, acesso “facilitado” a outros 

                                                           
1013 AHMRE, ISrPR (1972), Telegrama 357, Moscou-MRE, Confidencial, “Relações Brasil-Rússia”, 19 de 
agosto de 1972, p. 3. Esse telegrama também se encontrava na pasta ISrPR. 
1014 Ibid., p. 4. 
1015 Ibid., p. 5. 
1016 SPEKTOR (2009, p. 50). 
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países da América Latina – a partir de contatos políticos e comerciais estabelecidos com 

o Brasil –, possibilidade de a URSS “patrocinar” as pretensões brasileiras em organismos 

multilaterais (questões referentes a paz, desarmamento, regras de comércio, sistema 

monetário), e capacidade da URSS em “concertar posições com o Brasil”, já que temas 

“críticos” para o Brasil como o café e o mar territorial não afetavam “diretamente” as 

relações bilaterais e, em outros temas, a posição dos dois países era, muitas vezes, 

“convergente”. Para o chanceler, esse contato inicial em “nível formal e intencionalmente 

elevado” seria seguido por “propostas mais concretas de assistência técnica ou venda de 

equipamentos”1017.   

Médici acataria as recomendações feitas por Gibson de atribuir maior poder à 

Coleste e reativar as comissões mistas bilaterais com os países do Leste Europeu em julho. 

O Itamaraty prepararia, em articulação com outros ministérios e órgãos interessados, uma 

missão governamental aos países da Europa Oriental (Polônia, Tchecoslováquia, 

Hungria, Romênia, URSS, Bulgária e Iugoslávia) a ser realizada entre 25 de setembro e 

28 de outubro de 1972. Seriam feitas reuniões de Comissão Mista com todos esses países, 

a fim de examinar o intercâmbio comercial dos mesmos com o Brasil1018.  

Em Moscou, a III Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS aconteceu entre 17 

e 19 de outubro. Dessa vez, a seção brasileira seria bem menor em relação ao grupo que 

havia participado da reunião anterior no Rio de Janeiro em 19681019. Ambas as partes 

concordaram que, embora o intercâmbio econômico-comercial tivesse registrado 

“relativo incremento”, seu desenvolvimento não representava as “potencialidades” dos 

mercados brasileiro e soviético, já que constituía “parcela modesta” das trocas dos dois 

países. A seção brasileira afirmou que a “descontinuidade do fornecimento de 

determinados produtos soviéticos”, especialmente petróleo e trigo, explicava a retração 

das exportações brasileiras, e que a “reinclusão do petróleo” proporcionaria um 

“desenvolvimento mais equilibrado” da balança comercial. Adicionou que especial 

interesse residia na aquisição de produtos siderúrgicos e metais não ferrosos. A seção 

soviética respondeu que máquinas e equipamentos poderiam constituir “o principal item” 

                                                           
1017 AHMRE, ISrPR (1972), Telegrama 357, Moscou-MRE, Confidencial, “Relações Brasil-Rússia”, 19 de 
agosto de 1972, p. 6. Esse telegrama também se encontrava na pasta ISrPR 
1018 AHMRE, ISrPR (1972), ISrPR nº 99, Gibson Barboza-Médici, Confidencial, “Missão aos países da 
Europa Oriental”, 16 de novembro de 1972, p. 1. Veja também VIZENTINI (1998, p. 176).  
1019 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
“Ata Final da III Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS”, Moscou, 19 de outubro de 1972, p. 1-2.  
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das exportações da URSS ao Brasil, algo que poderia facilitar muito a importação de 

“novos produtos brasileiros, na linha dos industrializados”1020.  

Também foram estudados meios para dinamizar as linhas de créditos a 

importadores brasileiros. Com esse fim, a delegação brasileira sugeriu a participação de 

instituições governamentais de financiamento, como o Finame e a Cacex, na “aplicação 

e distribuição desses créditos”, de modo que as autoridades bancárias soviéticas 

entrassem em entendimento com as brasileiras1021.  

Em relação aos manufaturados brasileiros, a URSS ratificou seu interesse na 

compra de calçados, argumentando que a “concretização dessa importação” estava na 

“dependência exclusiva de um maior equilíbrio” nas suas trocas com o Brasil. Além dos 

calçados, a superpotência socialista estaria disposta a adquirir alumina, café e têxteis – no 

montante equivalente ao fornecimento de máquinas e equipamentos –, especialmente no 

campo de geração de energia hidrelétrica. Outros setores que despertavam interesse para 

a venda de máquinas e equipamentos soviéticos eram o da mineração, prospecção 

geológica, transporte aéreo, além da negociação de licenças de fabricação para produtos 

no Brasil e a elaboração de projetos de engenharia em ramos industriais1022. 

De acordo com as impressões da delegação brasileira, os mercados do Leste 

Europeu estavam “em condições de absorver, em quantidades crescentes, importações 

brasileiras, tanto de produtos primários, quanto de manufaturados”. Para que isso pudesse 

ocorrer, no entanto, fazia-se necessário assegurar a esses países recursos monetários, por 

meio de “maior absorção de produtos de sua fabricação pelo mercado importador do 

Brasil”. A “reativação” dessa corrente de comércio requeria, no entanto, uma “ampla 

avaliação” da política de compras do Brasil naquela área – especialmente do setor público 

(tanto em nível federal quanto estadual). Para isso, seria essencial melhor articulação 

entre “diferentes setores do governo”, de modo a dar um caráter programático e de maior 

previsibilidade às compras. Em relação ao setor privado, um “trabalho de esclarecimento” 

com os empresários brasileiros quanto às “potencialidades do mercado socialista 

europeu”, bem como dos “métodos adequados” para as trocas com as empresas estatais 

desses países, se fazia necessário. Isso porque essas entidades estatais eram inclinadas a 

                                                           
1020 Ibid., p. 3-4.  
1021 AHMRE, ISrPR (1972), ISrPR nº 99, Gibson Barboza-Médici, Confidencial, “Missão aos países da 
Europa Oriental”, 16 de novembro de 1972, p. 5.  
1022 Ibid., p. 6-7. AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 
1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, “Ata Final da III Reunião da Comissão Mista 
Brasil-URSS”, Moscou, 19 de outubro de 1972, p. 5.  
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realizar operações comerciais nas quais as importações de produtos estrangeiros eram, 

em geral, conjugadas com as exportações de seus próprios itens1023. Por fim, o documento 

mencionava que poderiam ser aproveitados os “mecanismos de operação” das 

companhias de comércio exterior (trading companies), cuja implementação estava sendo 

realizada pelo governo, com o objetivo de incrementar o intercâmbio com os países 

socialistas europeus por sua “flexibilidade operacional” e, sobretudo, para a “realização 

de operações conjugadas”1024. Para a URSS, especificamente, um maior equilíbrio no 

intercâmbio bilateral constituía a base necessária para posterior desenvolvimento1025.  

No dia seguinte ao término da Reunião da Comissão Mista, o embaixador Penna 

Marinho e o ministro da Marinha da URSS assinaram o Acordo sobre Transportes 

Marítimos Brasil-URSS, nos termos negociados pela delegação da Superintendência 

Nacional da Marinha Mercante (Sunamam) em Moscou, em abril de 1970. O 

entendimento previa o estabelecimento de uma “linha mista regular de navegação” entre 

os portos dos dois países com igual tonelagem. A Sunamam e o Ministério da Marinha 

Mercante da URSS iriam designar companhias nacionais de navegação para operar essa 

linha, as quais acordariam sobre frequências, escalas e condições de divisão de carga1026.  

Já em 1972, segundo Vizentini (1998), o vice-ministro do Comércio Exterior da 

URSS afirmava que o país esperava fornecer equipamentos para as próximas usinas 

hidrelétricas que o Brasil construísse. Como de praxe, afirmou que as relações comerciais 

não correspondiam ao potencial dos dois países e lembrou o grave desequilíbrio da 

balança bilateral em favor do Brasil. Em uma entrevista, disse que embora a URSS 

importasse produtos brasileiros com regularidade, as exportações para o Brasil não eram 

“estáveis”. Apesar de exportar equipamentos energéticos e outros produtos 

industrializados ao Brasil, o vice-ministro queixava-se que só naquele momento o país 

estava tomando “conhecimento” dos produtos soviéticos (VIZENTINI, 1998, p. 176-77). 

O governo brasileiro promovia reuniões, em diversos pontos do país, com empresários, 

convidando-os a participar das feiras comerciais na área socialista e informando-os sobre 

o funcionamento do comércio dos países do Leste Europeu. Essas iniciativas culminariam 

                                                           
1023 AHMRE, ISrPR (1972), ISrPR nº 99, Gibson Barboza-Médici, Confidencial, “Missão aos países da 
Europa Oriental”, 16 de novembro de 1972, p. 8-10.  
1024 Ibid., p. 11.  
1025 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
“Ata Final da III Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS”, Moscou, 19 de outubro de 1972, p. 6.  
1026 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
“Acordo sobre Transportes Marítimos entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas”, Moscou, 20 de outubro de 1972. A Companhia de Navegação 
Lloyd Brasileiro manteria uma linha de navegação para a URSS. MRE (1973, p. 56). 
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com a publicação, em 1973, do guia Como Exportar para a URSS, elaborado pelo 

Departamento de Promoção Comercial do MRE e na Exposição Comercial Brasileira em 

Moscou em novembro (VIZENTINI, 1998, p. 176-78).  

O volume reunia informações básicas sobre a União Soviética, sua economia, 

seu comércio exterior, dados históricos de seu intercâmbio com o Brasil, além de 

“técnicas de comercialização”1027. Mostrava um retrato da situação econômica soviética 

e suas perspectivas a curto/médio prazo, dados recentes sobre as principais dificuldades 

e oportunidades nas trocas com o Brasil e particularidades do mercado da URSS que 

deveriam ser conhecidas, pelos exportadores brasileiros, antes de pleitearem a venda de 

seus produtos à superpotência socialista.  

Uma delas era que as autoridades de comércio exterior soviéticas tendiam a 

orientar o intercâmbio com a URSS de forma predominantemente bilateral – de maneira 

que as importações fossem financiadas por recursos provenientes das exportações. Assim, 

tendo em vista o desequilíbrio da balança comercial entre Brasil e URSS, uma oferta de 

exportação teria “maiores possibilidades de êxito” se vinculada a uma proposta de 

importação. Lembrava ainda que as companhias de comércio (trading companies) seriam 

o “modelo institucional mais adequado” ao comércio com a URSS, já que reuniam “em 

consórcio” empresas exportadoras e importadoras1028.  

A publicação caracterizava as trocas entre Brasil e URSS, nos últimos anos, 

como uma evolução com “fortes oscilações” no que concernia às exportações brasileiras, 

a par de uma “diminuição sensível” nas importações. Listava como “causas principais” 

da diminuição das importações: a “retração” da oferta soviética de petróleo em 1966 e a 

interrupção da oferta de trigo a partir de 1970 – o que contrastaria com as “importantes 

vendas” brasileiras de cacau em 1969 e de açúcar em 19721029. A retirada do petróleo, por 

parte da URSS, da pauta de importações brasileira ao longo da segunda metade da década 

de 1960 é particularmente digna de nota, como se percebe pela tabela abaixo.  

 

Tabela 1 – Petróleo bruto como porcentagem das exportações da URSS ao Brasil 

(1965-1970)1030  

                                                           
1027 MRE (1973, p. 6).  
1028 MRE (1973, p. 69-70).  
1029 A exportação de cacau (amêndoas e manteiga) em 1969 correspondeu a mais de 70% do total, contra 
22% em 1968 (valores aproximados). Em 1972, o envio de açúcar à URSS compreendeu 55% do total das 
exportações ao país socialista. De 1965 a 1971, o Brasil não havia vendido açúcar à URSS. Veja MRE 
(1973, p. 58) (Quadro nº 15).  
1030 MRE (1973, p. 59-63) (Quadro nº 16).  
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1965 1966 1967 1968 1969 1970 

94,6% 89,5% 51,8% 38,2% 17,8% 0 

 

Esses dados adquirem ainda maior importância se ponderarmos que a 

importação de petróleo pelo Brasil cresceu ‘substancialmente’ entre 1968 e 1973, já que 

a produção doméstica ‘praticamente estagnou’ durante o mesmo período. (ABREU, 2014, 

p. 375).  

Faltava, contudo, confiança mútua. A dimensão estratégica do relacionamento – 

a possibilidade de a URSS fornecer insumos e bens de capital para o desenvolvimento 

econômico do país – estava vinculada, portanto, a um novo incremento no comércio 

bilateral. Novas dificuldades comerciais com os Estados Unidos, o Choque de Petróleo e 

a busca pela manutenção de altas taxas de crescimento econômico durante o governo 

Geisel (por motivos de legitimidade interna) dariam o impulso necessário para que a longa 

expectativa de incremento comercial com a URSS – inclusive com importante parcela de 

manufaturados brasileiros e nova importação de máquinas soviéticas – finalmente 

ocorresse em 1975. 

 

Considerações finais 

Após a ruptura de 1964, a equipe econômica de Castello Branco considerava 

importante ampliar as trocas com o bloco soviético. Esses contatos possibilitaram maior 

institucionalização das relações bilaterais, a reativação das conversações acerca de 

financiamentos, programas de assistência técnica e cooperação econômica entre os dois 

países. 

O aprofundamento das relações econômicas, no entanto, ensejava preocupações 

do governo brasileiro com segurança interna. O aumento de representações soviéticas e 

do fluxo de técnicos da URSS ao Brasil ocasionava um debate no âmbito da administração 

brasileira sobre a conveniência ou não de uma maior presença da URSS no país. Isso 

ficou revelado nas discussões sobre o estabelecimento do Escritório Comercial da URSS 

em São Paulo, na reestruturação da Coleste em 1967 e após a decretação do AI-5 no ano 

seguinte.  

No entanto, mesmo com a ruptura de 1964, a manutenção das relações bilaterais 

ocorreu devido a três fatores: o fato de o anticomunismo da cúpula militar brasileira estar 

concentrado em Cuba e não na URSS, mudanças domésticas importantes em curso na 
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superpotência socialista e a possibilidade de ela exercer papel importante na 

industrialização do Brasil.  

Além disso, as relações com a União Soviética poderiam servir como uma 

espécie de barganha em relação a eventuais ruídos nas interações do Brasil com os 

Estados Unidos. É interessante notar que a aproximação entre Brasil e EUA durante o 

governo Castello Branco não correspondeu a um afastamento da URSS. No governo 

seguinte, o presidente Costa e Silva se utilizou de ofertas soviéticas no campo da 

cooperação energética para tentar melhorar sua posição nas negociações com os Estados 

Unidos sobre assistência econômica.  

Assim, percebe-se que havia uma conjuntura rumo à détente entre as duas 

superpotências já em 1964. Foi nessa conjuntura que se iniciaram os esforços para uma 

reaproximação entre Brasil e URSS. A viagem de Roberto Campos, o entendimento a 

respeito da exploração de xisto, a assinatura do Protocolo Patolichev, a missão chefiada 

por Paulo Egydio, a construção da planta petroquímica na Bahia, o início das 

conversações a respeito da cooperação técnico-científica no campo da astronomia e a 

abertura do Escritório Comercial da URSS em São Paulo atestam esse objetivo. O gradual 

incremento comercial, a ativação da Comissão Mista Bilateral e, mais tarde, a mudança 

no sistema de pagamentos, a participação de empresas brasileiras em feiras comerciais no 

bloco soviético, um novo protocolo para fornecimento de máquinas e equipamentos da 

URSS ao Brasil e a assinatura de um acordo marítimo bilateral assegurariam a confiança 

e a estrutura legal necessárias para que projetos de cooperação econômica bilateral – 

como o pioneiro entendimento em relação à usina hidrelétrica de Capivara – fossem bem-

sucedidos.  

Por último, é importante notar que não houve incremento importante nas trocas 

entre Brasil e URSS durante os anos do “milagre econômico” – contrariando uma 

tendência global. A interrupção do fornecimento de petróleo, por parte da URSS, foi um 

fator relevante para que isso ocorresse, sobretudo num cenário em que o Brasil precisou 

intensificar suas importações de óleo conforme mencionado.  

A constatação de que o intercâmbio bilateral estava muito aquém das 

possibilidades levou a mudanças na Coleste, a uma nova convocação da Comissão Mista 

bilateral e à assinatura do Acordo Marítimo após quatro anos de negociações. Ao mesmo 

tempo, do lado soviético, há um aceno para uma aproximação bilateral em 1972, 

combinado com maior convergência em alguns tópicos no âmbito multilateral de especial 

interesse para a superpotência socialista. Esses eventos, quando considerados em 
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conjunto, retiraram as relações brasileiro-soviéticas de um estado de arrefecimento e 

mediocridade, colocando-as em um campo de novas possibilidades – mesmo que, a 

princípio, modestas. Tal quadro começaria a mudar em 1974, após a Crise do Petróleo – 

com a URSS retomando o envio do produto do Brasil – e uma reaproximação a partir do 

governo Geisel.  
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Capítulo 5 –  Reaproximação, novas expectativas e crises domésticas (1974-1985) 

 

Introdução 

O engajamento da União Soviética e dos Estados Unidos no processo de détente 

encorajou um certo distanciamento de líderes regionais como o Brasil das duas 

superpotências na busca por seus próprios interesses e no avanço de sua própria 

agenda1031. No tocante ao relacionamento do Brasil com a URSS há dois dados que, se 

considerados em conjunto, são ilustrativos. Ainda durante o governo Médici foi acordado 

que representantes dos dois países trocariam impressões “informal e rotineiramente” 

antes do início da Assembleia-Geral da ONU – isso seria mantido nos dois governos 

posteriores1032. Ao mesmo tempo, em 1974, o governo brasileiro utilizava suas missões 

diplomáticas no bloco soviético para compartilhar informações sobre o trânsito de 

exilados chilenos e atividades que contestavam a ditadura Pinochet com o governo 

andino1033. O Brasil lutava sua Guerra Fria regional e prosseguia sua busca para extrair 

alguma vantagem política de seu relacionamento com a URSS no âmbito bilateral e 

multilateral.  

Do ponto de vista econômico, no entanto, um novo quadro começava a se 

delinear.  Vizentini (1998) e Cervo (2008) destacam o desequilíbrio comercial favorável 

ao Brasil como a característica fundamental no relacionamento do país com a URSS 

durante o governo Geisel (1974-1979)1034. Esse aspecto, se encarado isoladamente, no 

entanto, é insuficiente para compreender as possibilidades e as limitações envolvidas nas 

relações bilaterais nesse período. Ele é apenas o resultado de um quadro mais complexo.  

Pinheiro (2013) está correta ao afirmar que houve uma ‘melhora significativa’ 

nos contatos diplomáticos entre o Brasil e o bloco soviético estimulado pelo cenário da 

détente1035. O persistente saldo do Brasil era fruto, sobretudo, do aumento significativo 

das exportações de semimanufaturados e manufaturados, sem que a contrapartida de 

compras de máquinas e equipamentos soviéticos – no volume esperado pela URSS – fosse 

                                                           
1031 HARMER (2012, p. 680).  
1032 AHMRE, ISrPR (1981), ISrPR nº 253, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Relações Brasil-URSS”. 
Brasília, 30 de julho de 1981, p. 1. Em meados da década de 1970, representantes do MID passaram a vir 
ao Brasil para “passar em revista, com funcionários do Itamaraty, temas da agenda da Assembleia-Geral 
das Nações Unidas”, antes do início da sessão anual. Veja AHMRE, ISrPR (1981), ISrPR nº 270, Guerreiro-
Figueiredo, Secreto, “Consultas Brasil-URSS e Brasil-EUA”. Brasília, 14 de agosto de 1981, p. 1.  
1033 HARMER (2012, p. 675).  
1034 CERVO; BUENO (2008, p. 415). VIZENTINI (1998, p. 239).  
1035 PINHEIRO (2013, p. 129-30). De acordo com dois observadores soviéticos, a partir do governo Geisel, 
o Itamaraty estava rejeitando uma ‘orientação incondicional’ em relação a Washington e buscava ‘novas 
alternativas de política externa’. Citado por TURRENT (1987, p. 236).  
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realizada. O governo soviético demonstraria explicitamente seu interesse em participar 

do convênio para fornecimento de máquinas e equipamentos para a usina hidrelétrica de 

Itaipu. A URSS não participaria dessa empreitada, mas o Brasil compraria, nesse mesmo 

período, seis unidades geradoras soviéticas para a usina hidrelétrica de Sobradinho1036. 

Essa compra é importante, por sua vez, pois está relacionada com a entrada de produtos 

brasileiros de maior valor agregado (calçados e têxteis, principalmente) no mercado 

soviético, justamente num período em que o padrão de vida médio na URSS era alto se 

comparado às décadas anteriores1037. 

No entanto, mesmo com a importação de quantidades consideráveis de petróleo 

soviético (em especial entre 1974 e 1976) e com a celebração do contrato para 

fornecimento de equipamentos para Sobradinho em 1975, a disparidade comercial em 

favor do Brasil não seria reduzida de maneira substancial1038. Apesar de já estar instituído, 

desde 1969, um entendimento para que as trocas bilaterais fossem liquidadas em moeda 

livremente conversível, na prática, o intercâmbio continuava a ser feito pelo sistema de 

compensações recíprocas (clearing)1039. O quadro de persistente desequilíbrio comercial 

a favor do Brasil fica claro ao compararmos as porcentagens das trocas com a URSS nos 

gráficos abaixo.  

 

                                                           
1036 A compra de equipamentos soviéticos para a usina hidrelétrica de Sobradinho não é mencionada por 
CERVO; BUENO (2008), VIZENTINI (1998) e ESPÓSITO NETO (2014). BARRETO FILHO (2006) 
menciona a “compra de turbinas [soviéticas] para uso em hidrelétricas”, mas não se refere a qual projeto 
específico elas seriam destinadas. Veja BARRETO FILHO (2006, p. 280).  
1037 BARRETO FILHO (2006, p. 280). SEGRILLO (2000, p. 20-23).  
1038 Em 1974, a URSS ocupava a 6º posição entre os países fornecedores de petróleo ao Brasil com 4% do 
total das compras do país. Era uma cifra certamente bem inferior aos 40% da Arábia Saudita ou 20% do 
Iraque. Ainda assim, pelo estado urgente de diversificação das fontes de energia, ela era relevante. Veja 
BARRETO FILHO (2006, p. 323).  
1039 Rubens Antonio Barbosa, entrevista ao autor, 17 de dezembro de 2018. Deve-se notar, no entanto, que 
há documentos posteriores afirmando que o sistema de pagamentos por meio de moeda livremente 
conversível estava em funcionamento desde 1970. Veja, por exemplo, AHMRE, ISrPR (1981), ISrPR nº 
253, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Relações Brasil-URSS”. Brasília, 30 de julho de 1981, p. 2.  
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A orientação de desenvolver as relações comerciais com o bloco soviético, como 

maneira de diversificar e ampliar o mercado externo brasileiro, atingiria seus melhores 

resultados (como porcentagem do PIB) nos anos de 1975 e 1976. As exportações do Brasil 

à URSS atingiriam por volta de 4,5% do total em 1975 (maior valor desde o início da 

série histórica e recorde até o fim do regime militar) e 4% no ano seguinte. O desempenho 

das vendas brasileiras no bloco soviético como um todo também registaria seus melhores 

resultados: chegaria perto de 8,75% do total das exportações brasileiras em 1975 e a 

aproximadamente 9% em 1976.  
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O desequilíbrio também se explicava, pelo menos em parte, conforme 

mencionado anteriormente, pela persistência do mesmo sistema de pagamentos: 

exportações primárias e de bens de consumo brasileiras pagas à vista, contra importações 

de máquinas e equipamentos parceladas1040 – apesar de o petróleo representar parte 

importante das vendas soviéticas ao Brasil entre 1974 e 1976. É interessante notar as 

trajetórias opostas entre o aumento, mesmo que modesto, das importações vindas do 

bloco soviético entre 1974 e 1977, ante a diminuição da participação da URSS no mesmo 

período. Isso pode ser explicado pela significativa diversificação das fontes de 

fornecimento de petróleo ao Brasil ao longo dos anos 1970 (especialmente com a 

crescente importância de países do Oriente Médio), aliada à maior autonomia econômico-

comercial dos países do bloco soviético – inclusive em suas relações com a América 

Latina. É nessa chave de entendimento, portanto, que deve ser colocada a visita de 

Nicolae Ceausescu ao Brasil em 1975 – a única feita por um chefe de Estado de um país 

do bloco soviético ao Brasil durante o regime militar. 

Durante o governo Geisel, houve também aspectos políticos que dificultaram 

uma aproximação. As objeções soviéticas ao Acordo Nuclear Brasil-Alemanha Ocidental 

firmado em 1975, conforme Vizentini (1998) e Cervo (2008) argumentam, foi, de fato, 

um fator de atrito até pelo menos meados de 19781041. Adicionalmente, a decisão política 

do governo soviético de exportar petróleo preferencialmente para países socialistas, ou 

com alguma identificação política com a URSS, também data de 1978 e afetaria o 

Brasil1042 – isso seria renegociado posteriormente.  

Uma conjuntura política favorável a uma aproximação entre Brasil e URSS 

emergiria em 1980. Após a intervenção soviética no Afeganistão no final de 1979, o 

governo norte-americano decretaria um embargo de grãos à superpotência socialista. 

Além disso, a administração Carter lideraria um boicote às Olimpíadas de Moscou em 

1980. O governo brasileiro, entretanto, recusou-se a aderir ao boicote e ocupou parte do 

espaço deixado pelo EUA – ao lado da Argentina – como fornecedor de grãos à União 

Soviética até abril do ano seguinte, quando o embargo seria finalmente suspenso pelo 

governo Reagan1043.  

                                                           
1040 CERVO; BUENO (2008, p. 415). 
1041 Ibid.. VIZENTINI (1998, p. 238). Vizentini também afirma que a primeira manifestação de uma 
autoridade soviética a favor do acordo ocorreria durante a visita do presidente Geisel a Bonn, em março de 
1978, vinda do embaixador da URSS na Alemanha Ocidental.  
1042 BLASIER (1989, p. 36).   
1043 PRIZEL (1990, p. 170). BARRETO FILHO (2006, p. 407-08). VIZENTINI (1998, p. 325-26).  
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No Brasil, alguns fatores internos indicavam uma aproximação já em 1979. A 

Federação das Câmaras de Comércio Exterior e a CNI assinaram convênios de 

cooperação com a Câmara de Comércio e Indústria da URSS, e o diretor de uma 

importante empresa de comércio exterior brasileira se pronunciava de forma otimista a 

respeito das possibilidades comerciais com o bloco soviético. Na reunião da Comissão 

Mista bilateral, o Acordo para Fornecimento de Máquinas e Equipamentos de 1975 seria 

prorrogado até 19821044. Além disso, argumentamos que a Petrobras intensificaria sua 

busca por cooperação técnica com a URSS após descobertas importantes na bacia de 

Campos na segunda metade da década de 1970, e pela necessidade de novas descobertas 

depois de um novo choque na cotação internacional do petróleo em 19791045. 

Do lado soviético, argumentamos que o temor de isolamento internacional 

causado pela condenação quase unânime de sua intervenção no Afeganistão, a crise 

política na Polônia, suas próprias dificuldades econômicas domésticas e a crescente 

competição com a China em países do Terceiro Mundo levariam a gestos concretos e 

inéditos em busca de uma aproximação com o Brasil, entre outros países, ao longo de 

1980. Esse processo resultaria na assinatura do Acordo Básico de Cooperação Científica 

e Tecnológica no ano seguinte e no aumento do escopo das atribuições da Comissão Mista 

Brasil-URSS, a qual incorporaria temas da ciência, tecnologia e possibilidades de 

cooperação econômica1046.  

Barreto Filho (2006) é o único a enfatizar que esses entendimentos dariam 

“impulso ao relacionamento bilateral”, limitado até então, de acordo com sua visão, a 

“temas comerciais”1047. Argumentamos que essa aproximação teria base política e 

culminaria com a visita a Moscou, em julho de 1981, de uma comitiva brasileira de 

altíssimo perfil, chefiada pelo ministro-chefe da Secretaria de Planejamento, Antonio 

Delfim Netto. As expectativas, no entanto, mostrar-se-iam demasiadamente elevadas ao 

longo dos anos imediatamente posteriores e até o final do regime militar não seriam 

concretizados grandes avanços. O esgotamento do modelo desenvolvimentista no Brasil 

no início dos anos 1980, além de dificuldades econômicas domésticas na URSS seriam 

fatores importantes para esse resultado. Tentativas de reformas mais substantivas nos dois 

                                                           
1044 VIZENTINI (1998, p. 324-25).  
1045 MORELI ROCHA (2016, p. 65-73). 
1046 BARRETO FILHO (2006, p. 408). Para o impacto da intervenção no Afeganistão e da crise da Polônia 
na política externa soviética veja ZUBOK (2011, p. 102-07).  
1047 BARRETO FILHO (2006, p. 408). A assinatura do acordo e a mudança na Comissão Mista não é 
mencionada por CERVO; BUENO (2008), VIZENTINI (1998) e SVARTMAN (2014). 
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países só ocorreriam a partir do fim do regime militar brasileiro e da ascensão de Mikhail 

Gorbachev como secretário geral do PCUS, ambos ocorridos em 1985. 

 

5.1 Petróleo soviético e manufaturados brasileiros 

 

Na qualidade de chefe da delegação soviética para a posse de Ernesto Geisel, em 

março de 1974, o chefe do Departamento Latino-Americano do MID, Dmitri Jukov, 

reiterou a proposta soviética de abertura de consulados em São Paulo e no Rio de 

Janeiro1048. A posição do governo brasileiro continuaria amparada em uma exposição de 

motivos datada de junho de 1970, que tinha como diretriz a não abertura de novas 

representações de países socialistas no Brasil. Jukov ainda solicitaria um aumento na cota 

de pessoal da Embaixada da URSS no Brasil. O número de 52 funcionários soviéticos, 

divididos entre a embaixada e a representação comercial em Brasília, além dos escritórios 

comerciais da URSS no Rio e em São Paulo, não sofreria alteração nos anos seguintes1049.  

Se as perspectivas para qualquer aproximação bilateral com conotação política 

estavam afastadas, o mesmo não poderia ser dito quanto a novas possibilidades de 

exportação para produtos manufaturados brasileiros. O momento para exportar bens de 

consumo à URSS era propício dado que a elevação dos salários nominais durante a década 

de 1970 “se traduzia em elevação real do poder de compra do cidadão”, já que a inflação 

ao consumidor final tinha “dimensões bastante reduzidas1050”.  

Esse quadro interno na URSS poderia interessar ao Brasil. Em maio de 1974, o 

chanceler Silveira alertava o presidente Geisel que uma investigação em curso do 

Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sobre a existência de subsídios às 

exportações brasileiras de calçados havia sido suficiente para “afetar negativamente” o 

ritmo de expansão de vendas do produto nos EUA. Segundo Silveira, a retração que já se 

anunciava no mercado norte-americano – e absorvia “cerca de 90% do total das 

exportações brasileiras de calçados” – geraria uma capacidade ociosa na indústria 

nacional, a menos que fosse feito um “esforço especial de diversificação dos mercados”, 

                                                           
1048 AHMRE, ISrPR (1977), ISrPR nº 116, Silveira-Geisel, “Entrevista solicitada pelo Embaixador da 
União Soviética. Tratado de Não-Proliferação”. Brasília, 20 de maio de 1977, Anexo II, “V-Convenção 
Consular”, p. 5-6. 
1049 AHMRE, ISrPR (1977), ISrPR nº 116, Silveira-Geisel, “Entrevista solicitada pelo Embaixador da 
União Soviética. Tratado de Não-Proliferação”. Brasília, 20 de maio de 1977, Anexo II, “VI-Aumento de 
quota de pessoal da Embaixada da URSS”, p. 6. 
1050 SEGRILLO (2000, p. 21).  
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para os quais se orientavam as exportações brasileiras1051. Ao mesmo tempo, segundo 

Spektor (2009), Silveira solicitava, sem sucesso, concessões preferenciais para os 

calçados brasileiros ao secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger 

(SPEKTOR, 2009, p. 94).   

O chanceler defendia que a URSS merecia ser “considerada como possível 

mercado para a colocação do produto brasileiro”, por ser o segundo maior importador de 

calçados no mundo. Lembrava que, no biênio 1971-1972, foram feitos “contatos 

“preliminares” entre exportadores brasileiros e autoridades soviéticas, com a visita a 

Moscou do presidente do Sindicato das Indústrias de Calçados de Franca. Nessa 

oportunidade, a reação soviética foi “positiva”, mas condicionada a dois pontos: o 

compromisso de compra de máquinas e equipamentos soviéticos e a organização dos 

exportadores brasileiros em “consórcios1052”. Informava o presidente que, após 

entendimentos entre o setor privado e o Ministério da Indústria e Comércio, o Itamaraty 

estava preparando um convite à estatal soviética responsável pela importação de calçados 

para comparecer às feiras anuais de calçados de Franca (SP) e Novo Hamburgo (RS) em 

junho de 1974. Essa oportunidade serviria para um reexame, com a participação de órgãos 

governamentais brasileiros, de “todas as condições necessárias à efetivação de 

exportações” do produto para a União Soviética1053.  

Deve-se notar que não há na literatura uma ligação entre a criação de consórcios 

para os exportadores brasileiros (trading companies) e o incremento das relações 

comerciais do Brasil com o bloco soviético. No campo do petróleo, especificamente, a 

Petrobrás havia começado a atuar no ramo de exploração de óleo no exterior com a 

fundação da Braspetro em 1972 (DIAS; QUAGLINO, 1993, p. 128 e p. 148). Com o 

crescimento da atividade comercial dessa empresa, surgiu a ideia de criação – que seria 

                                                           
1051 AHMRE, ISrPR (1974), ISrPR nº 110, Silveira-Geisel, “Exportações brasileiras de calçados. 
Perspectivas de diversificação de mercados. União Soviética”, 24 de maio de 1974, p. 1. A disputa 
continuaria nos meses seguintes: veja ISrPR nº 137, Silveira-Geisel, “Restrições às exportações brasileiras 
de calçados para os Estados Unidos. Direitos compensatórios”, 17 de junho de 1974 e ISrPR nº 186, 
Silveira-Geisel, “Exportação de calçados brasileiros. Direitos compensatórios”, 8 de agosto de 1974.  
1052 A compra de manufaturados brasileiros pela URSS em troca de máquinas e equipamentos para o 
desenvolvimento industrial do Brasil – em um momento no qual o Brasil buscava se projetar 
internacionalmente – enfraquece o argumento da “rivalidade emergente” como uma explicação satisfatória 
para o entendimento a longo prazo das relações internacionais do Brasil com as superpotências 
(principalmente a corrente defensora da ideia de que quando “um país periférico se desenvolve, gera uma 
reação dos países centrais”). Para a citação veja SPEKTOR (2009, p. 15). Por outro lado, a desaprovação 
da URSS ao Acordo Nuclear Brasil-Alemanha Ocidental – a qual veremos no próximo item – reforça a tese 
mencionada.  
1053 AHMRE, ISrPR (1974), ISrPR nº 110, Silveira-Geisel, “Exportações brasileiras de calçados. 
Perspectivas de diversificação de mercados. União Soviética”, 24 de maio de 1974, p. 2.  
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concretizada poucos anos depois – de uma trading company capaz de utilizar-se do “poder 

de compra da Petrobrás como instrumento para o aumento das exportações brasileiras” 

(DIAS; QUAGLINO, 1993, p. 186)1054.  

O esforço do governo brasileiro visando o aumento do intercâmbio comercial 

incluía a União Soviética. No final de junho de 1974, seria organizada uma reunião 

interministerial para tratar de “diversos aspectos” das relações Brasil-URSS. 

Representantes dos ministérios da Fazenda, Agricultura, Planejamento, Indústria e 

Comércio, Minas e Energia, do Gabinete Civil da Presidência, SNI, BC, Banco do Brasil, 

Cacex, além de chefes de departamento do Itamaraty, estavam presentes1055. Em 

documento anexado ao convite do chefe de Departamento de Europa ao chefe do 

Departamento Consular e Jurídico, o encontro se justificava uma vez que a URSS se 

apresentava como um “promissor mercado comprador para produtos brasileiros”. No 

entanto, segundo o documento, a venda de manufaturados e semimanufaturados – para os 

quais se apresentavam “vantajosas perspectivas” – estava condicionada à compra, por 

parte do Brasil, de maquinaria e equipamentos soviéticos. O intercâmbio poderia ser 

“facilitado” com a utilização do crédito de US$100 milhões do Protocolo Patolichev, até 

aquele momento “praticamente imobilizado”. Lembrava que, em maio de 1974, a 

Argentina havia assinado um acordo pelo qual obtinha um crédito de US$600 milhões da 

URSS para ser utilizado nos setores hidrelétrico, siderúrgico, metalúrgico, nuclear, de gás 

natural e carvão. Elencava ainda o interesse na cooperação técnico-científica com a União 

Soviética nos seguintes setores: transmissão de energia elétrica a longa distância 

(especialmente para a região amazônica), prospecção e exploração de xisto betuminoso, 

fisiologia agrícola e da pesca1056.  

De seu lado, o governo soviético adotaria um tom mais cauteloso e buscaria, ao 

mesmo tempo, elevar o perfil do diálogo bilateral. Ao apresentar suas credenciais ao 

presidente Geisel, em agosto de 1974, o novo embaixador da URSS no Brasil, Dmitri 

Jukov (ex-chefe do Departamento de América Latina do MID), entregou uma carta do 

                                                           
1054 Dias e Quaglino (1993) atribuem parte do sucesso da criação da Braspetro ao surgimento de companhias 
estatais nos países produtores de petróleo que tinham interesse em “acabar com a intermediação das majors 
na venda do petróleo extraído de seus respectivos subsolos”, DIAS; QUAGLINO (1993, p. 148). Essa 
argumentação, no entanto, tem como alvo os grandes produtores do Oriente Médio. Com a URSS nunca 
houve a necessidade de intermediação das gigantes transnacionais para a compra de petróleo, pois a 
produção estava nas mãos do Estado.  
1055 AHMRE, 900 (B46)(F45) (junho de 1974...), Memorandum para o Chefe do Departamento Consular e 
Jurídico, Secreto, “Relações Brasil-URSS. Reunião interministerial”, 20 de junho de 1974.  
1056 AHMRE, 900 (B46)(F45) (junho de 1974...), Secreto, “Relações Brasil-URSS”, sem data, p. 1-2. 
Anexado ao Memorandum para o Chefe do Departamento Consular e Jurídico, Secreto, “Relações Brasil-
URSS. Reunião interministerial”, 20 de junho de 1974. Veja VACS (1984, p. 33-37).  
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presidente do Presidium do Soviete Supremo da URSS, Nikolai Podgorny, ao mandatário 

brasileiro. Nela, o soviético afirmava que a situação internacional se caracterizava pela 

“tendência à distensão”, pelo fortalecimento dos “princípios de coexistência pacífica 

entre os países com diferentes regimes sociais”, pelo “crescimento do papel de todos os 

Estados [...] na solução dos problemas mundiais” com base na igualdade, respeito à 

soberania e não intervenção nos assuntos internos. Agradecia a disposição de Geisel em 

receber os membros da delegação soviética que visitaram o Brasil em março de 1974, por 

ocasião de sua posse. De acordo com Podgorny, a manifestação do presidente brasileiro 

de “participar ativamente do processo de distensão internacional” e buscar a “ampliação 

e aprofundamento das relações” entre Brasil e URSS foi recebida com “satisfação” na 

União Soviética. De seu lado, a superpotência socialista, nas palavras do presidente do 

Presidium, confirmava estar disposta a “ampliar e aprofundar os contatos e relações com 

o Brasil em todos os campos”1057.  

O Kremlin acreditava, conforme Zubok (2011) afirma, que a URSS poderia 

expandir sua ‘influência no Terceiro Mundo’ ao mesmo tempo em que tornava mais 

robusta a détente na Europa e sua parceria com os Estados Unidos (ZUBOK, 2011, p. 

92). Do ponto de vista doméstico soviético, o mesmo autor defende que o processo de 

distensão entre as superpotências havia se tornado um ‘substituto’ para as necessárias 

reformas política, econômica e financeira. Os consumidores soviéticos haviam se tornado 

‘dependentes do mundo capitalista’ mais do que qualquer outro período em sua história 

(com exceção do período da Segunda Guerra Mundial). O interesse dos soviéticos em 

adquirir bens de consumo ocidentais crescia fortemente (ZUBOK, 2011, p. 96).  

A resposta de Geisel, também por meio de uma mensagem pessoal, seria 

entregue a Podgorny em outubro, em um encontro a sós em Moscou entre este e o novo 

embaixador do Brasil na URSS, Celso Antônio de Souza e Silva1058. Nela, o presidente 

                                                           
1057 AHMRE, ISrPR (1974), Lembrete, Secreto, “Correspondência. Troca de mensagens. Presidente Geisel 
e Presidente Podgorny”. Anexado à minuta de Telegrama 321, MRE-Moscou, Secreto, “Correspondência. 
Troca de mensagens. Presidente Ernesto Geisel e Presidente do Presidium do Soviet Supremo N. 
Podgorny”. Moscou, sem data. Deve-se notar que a carta a Geisel não foi enviada pelo secretário geral 
Brezhnev. É possível que a não participação dele no diálogo com o presidente brasileiro esteja relacionada 
a problemas de saúde. A partir de 1975, segundo Zubok (2011), períodos de ausência prolongada do líder 
do Politburo se tornariam mais frequentes. Nesses intervalos, a troika Andrei Gromyko, Yuri Andropov 
(diretor do KGB) e Dmitri Ustinov (ministro da Defesa) tinham o poder em suas mãos. ZUBOK (2011), p. 
91. 
1058 AHMRE, 900 (B46)(F45) (junho de 1974...), Moscou-MRE, Secreto, “Troca de correspondência entre 
os presidentes Geisel e Podgorny”. Moscou, 11 de outubro de 1974, p. 1. Deve-se notar que Souza e Silva 
cogitou entregar a carta de Geisel já no final de agosto de 1974. Podgorny, no entanto, estava de férias e 
reassumiria suas funções somente em meados de setembro. O embaixador brasileiro, apesar do “prazo de 
espera demasiadamente longo”, opinava ao Itamaraty que, mesmo assim, preferiria esperar para entregar a 
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brasileiro afirmava que seu governo imprimia uma filosofia “universalista e ecumênica” 

nas suas relações internacionais e que, dessa forma, as relações entre os dois países 

apresentavam “oportunidades recíprocas de expansão” nos campos econômico e 

comercial. O Brasil, afirmava Geisel, estava “pronto a desempenhar o papel” que lhe 

cabia para seu desenvolvimento e esperava, desse modo, que a União Soviética atribuísse 

à “ampliação dessas relações bilaterais a prioridade” devida1059.   

Após um intérprete ler a tradução da carta, Podgorny afirmou a Souza e Silva 

que ambas as mensagens revelavam o mesmo espírito de colaboração em benefício mútuo 

e que julgava imprescindível, naquela conjuntura, que o Brasil e a URSS modernizassem 

suas relações. Segundo o presidente do Presidium, a estabilização e a intensificação dos 

contatos nos campos político, econômico, comercial e cultural contribuiriam também para 

a distensão internacional. Notou, como de praxe, que o comércio bilateral se encontrava 

em níveis modestos que não corresponderiam às potencialidades de parte a parte. 

Sublinhou que, em momentos de crise – referindo-se ao Choque do Petróleo –, os países 

que apresentassem maior diversificação em suas correntes de trocas sofreriam menos. O 

embaixador respondeu que o governo brasileiro estava “ciente das vantagens” da 

diversificação e que, com isso em mente, havia “tomado a decisão política de intensificar 

o intercâmbio econômico e comercial” com a superpotência socialista. Assim, a decisão 

de “expandir a colaboração econômica com a União Soviética” correspondia às metas da 

“atual fase” do desenvolvimento econômico brasileiro – a URSS já havia dado, segundo 

suas palavras, seu “grande salto econômico”. Em seguida, Podgorny indagou-o a respeito 

do impacto da crise energética no Brasil. Souza e Silva mencionou os contatos que estava 

mantendo com autoridades soviéticas, a fim de obter a “cooperação tecnológica russa” 

para exploração do xisto betuminoso e transmissão de energia elétrica a longa distância. 

Por fim, abordaram ainda as perspectivas para a próxima Reunião da Comissão Mista 

Brasil-URSS. Podgorny concordava com o embaixador sobre as vantagens de se 

                                                           

carta diretamente ao destinatário, o que seria feito em outubro. Veja AHMRE, 900 (B46)(F45) (junho de 
1974...), Moscou-MRE, Secreto, “Troca de correspondência entre os presidentes Geisel e Podgorny”. 
Moscou, 27 de agosto de 1974, p. 1. Dois dias depois, o Itamaraty acatava a sugestão de Souza e Silva por 
aguardar o retorno de Podgorny e afirmava que a divulgação da mesma no Brasil havia sido “sustada”. Veja 
AHMRE, 900 (B46)(F45) (junho de 1974...), MRE-Moscou, Secreto, “Carta do Presidente Geisel ao 
Presidente Podgorny”. Brasília, 29 de agosto de 1974. Segundo esse documento, a carta de Geisel tinha a 
data de 23 de agosto de 1974.  
1059 AHMRE, ISrPR (1974), Lembrete, Secreto, “Correspondência. Troca de mensagens. Presidente Geisel 
e Presidente Podgorny”. Anexado à minuta de Telegrama 321, MRE-Moscou, Secreto, “Correspondência. 
Troca de mensagens. Presidente Ernesto Geisel e Presidente do Presidium do Soviet Supremo N. 
Podgorny”. Brasília, 16 de agosto de 1974, p. 1-2. Trata-se de uma minuta da carta com duas pequenas 
correções que, se empregadas, não alteraram em nada a substância da mesma.  



 

 

340 

 

estabelecer uma programação de prazo mais longo para o intercâmbio bilateral e afirmava 

que o parque industrial brasileiro estava em condições de fornecer produtos 

industrializados à URSS. Assegurou-lhe, ainda, que o governo soviético propiciaria todas 

as condições necessárias para o bom desempenho da missão diplomática brasileira1060.  

Deve-se notar que Souza e Silva, um dia antes do encontro em Moscou, 

propunha que a divulgação das cartas fosse feita simultaneamente – no Brasil e na União 

Soviética – após sua entrevista com Podgorny1061. O Itamaraty respondia, no entanto, que 

se tratava apenas da carta de Geisel, já que a mensagem do presidente do Presidium já 

tinha sido divulgada no Brasil1062. De qualquer modo, ambas seriam divulgadas pela 

imprensa brasileira no dia 13 de outubro1063.  

Ao mesmo tempo em que os representantes dos dois países trabalhavam visando 

retomar o diálogo a respeito da cooperação econômica e técnica de médio e longo prazos, 

outra parte da agenda de conversação bilateral, especialmente do lado brasileiro, apontava 

para um interesse mais imediato. O Brasil precisava diversificar e garantir fontes de 

suprimento de petróleo já que importava cerca de 80% do que consumia no início do 

governo Geisel. (DIAS; QUAGLINO, 1993, p. 137)1064. 

Em 1974, a URSS possuía óleo excedente para desempenhar o papel de 

fornecedora ao Brasil. Isso porque entre 1960 e 1973 sua produção havia sido 

praticamente triplicada. Em meados dos anos 1970, após a primeira Crise do Petróleo, a 

União Soviética assumiu a liderança no campo da produção de petróleo ultrapassando os 

Estados Unidos. Suas reservas eram então as maiores do mundo fora do Golfo Pérsico. 

Ao exportar parte importante de seu petróleo – então com preço elevado – aos países 

desenvolvidos em troca de moeda forte, a URSS passou a ter maior capacidade de 

projeção no Terceiro Mundo nesse período1065. 

O Brasil seria um bom exemplo. No primeiro semestre de 1975, um diretor da 

Petrobras, Carlos Isnard, esteve em Moscou para convidar o presidente da 

                                                           
1060 AHMRE, 900 (B46)(F45) (junho de 1974...), Moscou-MRE, Secreto, “Troca de correspondência entre 
os presidentes Geisel e Podgorny”. Moscou, 11 de outubro de 1974, p. 1-2.  
1061 AHMRE, 900 (B46)(F45) (junho de 1974...), Moscou-MRE, Secreto, “Troca de correspondência entre 
os presidentes Geisel e Podgorny”. Moscou, 10 de outubro de 1974.  
1062 Ibid.. 
1063 AHMRE, 900 (B46)(F45) (junho de 1974...), MRE-Moscou, Secreto, “Troca de correspondência entre 
os Presidentes Geisel e Podgorny”. Brasília, 12 de outubro de 1974. O Estado de S. Paulo, 13 de outubro 
de 1974, p. 30. O título da matéria era “Brasil e URSS ampliam relações”.  
1064 O quadro se agravaria ainda mais durante o governo Geisel. Segundo esses autores, a participação 
relativa da produção nacional no consumo de petróleo no Brasil sofreu uma queda de 21,75% em 1974 para 
14,31% em 1979. DIAS;QUAGLINO (1993, p. 137).  
1065 PAINTER (2014, p. 194-95).  
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Soyuzneftexport a visitar o Brasil, em setembro ou outubro, visando a concluir os acordos 

para fornecimento de petróleo soviético no ano seguinte. Em carta ao embaixador Souza 

e Silva, Isnard afirmava que compreendia a importância do equilíbrio da balança 

comercial Brasil-URSS e que levaria em conta a situação do intercâmbio bilateral ao 

tomar decisões de compra de óleo da União Soviética1066. A viagem acabaria sendo adiada 

para janeiro do ano seguinte e a missão soviética seria composta do engenheiro Boris 

Petukhov e do vice-presidente da Soyuzneftexport, Morozov1067.  

O volume de petróleo importado, segundo um dos objetivos brasileiros, seria 

aumentado na conclusão do acordo. Dessa forma, em janeiro de 1976, a Petrobras e a 

Soyuzneftexport concordaram a respeito do envio de 2 milhões de toneladas de óleo bruto 

ao Brasil ao longo do mesmo ano. Negociações paralelas a respeito de outros produtos, 

no entanto, não foram realizadas1068.  

Existe a possibilidade de que o volume de petróleo soviético importado pelo 

Brasil seja ainda maior. Isso porque, segundo a ata de uma reunião do “Grupo de Trabalho 

Interministerial para acompanhamento de iniciativas brasileiras nos países produtores de 

petróleo”, realizada em agosto de 1976, as compras de petróleo soviético não apareciam 

nas “estatísticas de comércio exterior” brasileiras. Ainda segundo o mesmo documento, 

o produto era “negociado em outras áreas [geográficas]”, sem que ingressasse 

“efetivamente” no país. O saldo, portanto, de “aproximadamente US$375 milhões, 

registrado no intercâmbio comercial Brasil/URSS em 1975, não seria real se consideradas 

                                                           
1066 AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), Moscou-MRE, Confidencial, “Aquisição de petróleo na 
URSS. Visita ao Brasil do presidente da Soyuzneftexport”. Moscou, 27 de junho de 1975.  
1067 AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), Moscou-MRE, Confidencial, “Importação de petróleo 
soviético pelo Brasil. Missão da Soyuzneftexport para negociar com a Petrobras”. Moscou, 6 de janeiro de 
1976. Em mensagem ao Itamaraty, em dezembro de 1975, Souza e Silva afirmava que apesar das 
“quantidades envolvidas [de petróleo]” não serem “substanciais para o abastecimento brasileiro”, o produto 
tinha “importância primordial” para o equilíbrio da balança comercial bilateral, pois, segundo ele, era “o 
único produto soviético” que o Brasil poderia comprar “regularmente”. A busca era por evitar 
compromissos de compra que pudessem “levar a qualquer déficit contra o Brasil” – apesar de ele mesmo 
sublinhar que entre os objetivos das negociações no Brasil deveria estar a “busca pelo aumento das 
quantidades a serem importadas” do produto. Esses pontos, ainda segundo o embaixador, haviam sido 
expostos por ele ao presidente da Petrobras. Sobre a busca pelo fornecimento de óleo em bases plurianuais, 
o embaixador afirmava que compras, em bases igualmente plurianuais, de produtos brasileiros também 
poderiam ser tentadas; especialmente soja, cacau, café e açúcar. Veja AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 
1972...), Moscou-MRE, Confidencial, “Importação de petróleo soviético pelo Brasil. Missão da 
Soyuzneftexport para negociar com a Petrobras”. Moscou, 27 de dezembro de 1975, p. 2-3. 
1068 AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), MRE-Moscou, Confidencial, “Conclusão das 
negociações entre a Petrobras e Soyuzneftexport para fornecimento de petróleo soviético”. Brasília, 30 de 
janeiro de 1976. O contrato seria de 1,5 milhão de toneladas com uma cláusula para mais 500 mil toneladas 
a ser utilizada até abril. Assim, o entendimento era avaliado em US$ 131 milhões (acrescida a cláusula, 
aproximadamente US$ 174 milhões). Veja AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), Moscou-MRE, 
Confidencial, “Conclusão das negociações entre a Petrobras e Soyuzneftexport”. Moscou, 4 de fevereiro 
de 1976.  
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essas compras [não são especificadas quais exatamente] de petróleo soviético”. Assim, 

em 1975, teria ocorrido, na verdade, um déficit comercial do lado brasileiro, e as medidas 

no sentido de um aumento de compras soviéticas no Brasil buscariam compensar esse 

fato1069.  

Em relação ao ano de 1976, há indícios de continuidade dessa prática de não 

contabilização de compras de petróleo da União Soviética. Em mensagem ao presidente 

Geisel, Silveira afirmava que em 1976, segundo dados oficiais brasileiros, o Brasil havia 

exportado US$411,1 milhões para a URSS e importado US$18,7 milhões1070. De acordo 

com dados soviéticos, no entanto, o chanceler sublinhava que as vendas do Brasil à URSS 

haviam sido de US$500 milhões e as compras da ordem US$260 milhões no mesmo ano 

– “incluindo, sobretudo, as compras de petróleo iraquiano através da URSS”1071. Assim, 

não teria ocorrido um déficit comercial do lado brasileiro no intercâmbio bilateral em 

1975 – como ventilado pelo grupo de trabalho interministerial sobre petróleo –, mas a 

diferença de valor no tocante às importações em 1976 é, mesmo assim, muito 

significativa1072.  

Do ponto de vista soviético, o aumento do preço internacional do barril de 

petróleo daria novas possibilidades para sua atuação internacional devido à entrada 

significativa de moeda forte em sua economia doméstica. Ao analisar as relações da 

Alemanha Ocidental com a URSS no campo energético durante a década de 1970, Bösch 

(2014) afirma que a crise do petróleo tornou a União Soviética um ‘parceiro comercial 

expressivo’ de Bonn. Essa situação, ainda segundo o mesmo autor, levou a superpotência 

                                                           
1069 AHMRE, ISrPR (1976), ISrPR nº 306, Silveira-Geisel, Secreto, Anexo Ata Sumária da reunião do dia 
24 de agosto de 1976. Grupo de Trabalho Interministerial para acompanhamento de iniciativas brasileiras 
nos países produtores de petróleo. Brasília, 31 de agosto de 1976, p. 15. O Grupo de Trabalho era composto 
por representantes do Itamaraty (especialmente do Departamento de Promoção Comercial), Ministério do 
Planejamento, Ministério das Minas e Energia, BC e BNDE.  
1070 Dados colhidos nos Anuários Estatísticos do IBGE mostram cifras próximas disso: US$ 411 milhões 
em exportações e US$ 21,5 milhões em importações. Anuário Estatístico do Brasil – 1977, v. 38. Rio de 
Janeiro: IBGE p. 521 e p. 537.  
1071 AHMRE, ISrPR (1977), ISrPR nº 116, Silveira-Geisel, “Entrevista solicitada pelo Embaixador da 
União Soviética. Tratado de Não-Proliferação”. Brasília, 20 de maio de 1977, Anexo II, “I-Comércio”, p. 
1. Números de ordem muito semelhante para as trocas bilaterais em 1976 seriam informados pelo 
embaixador do Brasil em Moscou ao citar o petróleo com o “fiel da balança comercial”. Veja AHMRE, 
ISrPR (1977), ISrPR nº 266, Silveira-Geisel, Secreto-Exclusivo, “Comércio. Brasil-URSS. Usina de Porto 
Primavera. Acordo de Intenções para compra de equipamento”. Brasília, 5 de novembro de 1977, Anexo 
Moscou-MRE, Secreto-Exclusivo, “Comércio. Brasil-URSS. Usina de Porto Primavera. Acordo de 
Intenções para compra de equipamento”. Moscou, 14 de outubro de 1977, p. 4.  
1072 Vizentini (1998) afirma que a URSS “exercia pressão no sentido de compensar o desnível comercial 
[bilateral] com medidas como o recebimento de petróleo iraquiano e o pagamento direto à URSS, sob 
ameaça de paralisação de suas compras do Brasil”. De acordo com os documentos brasileiros analisados, 
no entanto, não há indício de que esse tipo de transação fosse feito com esse propósito. Veja VIZENTINI 
(1998, p. 239).  
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socialista a atuar de forma mais ‘audaciosa’ a respeito de alguns projetos de longo prazo 

com países ocidentais1073.  

Por um curto período, uma situação semelhante pode ter ocorrido nas relações 

entre a União Soviética e o Brasil. As exportações do Brasil para a URSS em 1975 e 1976 

foram muito expressivas (Gráfico 11). Elas colocaram a superpotência socialista como o 

quinto destino das vendas brasileiras em 19751074 e sétimo em 19761075. Dessa forma, a 

URSS passou a ser um parceiro comercial relevante do Brasil, evidenciando uma 

oportunidade para uma elevação de perfil das relações bilaterais. As trocas haviam dado 

um “salto positivo a nosso favor enorme”, afirmaria o chanceler Silveira em entrevista 

posterior (SPEKTOR, 2010, p. 273). O interesse soviético em fornecer máquinas e 

equipamentos para projetos hidrelétricos no Brasil reapareceria, portanto, renovado nessa 

conjuntura de maiores expectativas.  

 

5.2 Novas possibilidades na área hidrelétrica e limitações domésticas 

 

O interesse soviético em fornecer máquinas e equipamentos para projetos 

hidrelétricos no Brasil ganharia um novo e inédito ímpeto pela possibilidade de a 

superpotência socialista participar de Itaipu. Em agosto de 1974, em Moscou, o 

embaixador Souza e Silva receberia uma visita de alto perfil composta de cinco 

funcionários da Energomachexport (estatal soviética da área de máquinas e equipamentos 

para energia). Liderada pelo seu presidente, G. A. Zarubkin, o grupo contava com a 

presença do vice-presidente e do presidente da Energomachexport do Brasil (subsidiária 

da mesma no país). Zarubkin informou que estava preparando uma missão da 

Energomachexport ao Brasil para estudar as perspectivas de participação soviética no 

                                                           
1073 BÖSCH (2014, p. 175-76). Segundo Bösch, esse boom econômico resultou em uma maior demanda 
por energia nos países do Comecon. Com a exceção da Romênia, todos os outros países do bloco dependiam 
fortemente de exportações soviéticas. Havia, no entanto, segundo o mesmo autor, um dilema. A URSS 
poderia assegurar o suprimento de óleo e derivados aos países de seu bloco (sem reajuste de acordo com os 
preços internacionais) ou se beneficiar da situação em proveito próprio, mas criando dificuldades 
econômicas para os países do Comecon. De acordo com Bösch, a superpotência socialista tentou atuar das 
duas maneiras. Priorizou os países de seu bloco, fornecendo energia barata, mas, ao mesmo tempo, iniciou 
um aumento de preços gradual após 1974.  
1074 Anuário Estatístico do Brasil – 1976, v. 37. Rio de Janeiro: IBGE p. 245-47. Os quatro primeiros 
destinos das exportações brasileiras foram os Estados Unidos, Alemanha Ocidental, Países Baixos e Japão.  
1075  Anuário Estatístico do Brasil – 1977, v. 38. Rio de Janeiro: IBGE p. 521-24. As exportações brasileiras 
para a URSS eram inferiores às cifras para os Estados Unidos, Alemanha Ocidental, Itália, Países Baixos, 
Espanha e Japão.  
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projeto hidrelétrico de Itaipu. Além disso, a comitiva ainda acompanharia o andamento 

das negociações, já iniciadas, a respeito de Furnas, Itumbiara e Paulo Afonso IV1076.  

Segundo Souza e Silva, em seu relato ao Itamaraty, era clara a intenção das 

autoridades soviéticas de “participar ativamente” na construção de Itaipu. A viagem 

serviria, portanto, para estudar aspectos técnicos da obra, bem como questões 

relacionadas ao seu financiamento. Assim, um representante do Banco do Comércio 

Exterior da URSS também integraria a comitiva. Após demonstrar satisfação pela ida ao 

Brasil de uma “missão de tão alto nível”, o embaixador, no entanto, lembrou aos 

soviéticos que eles “não deveriam esperar resultados concretos imediatos”, uma vez que 

o “projeto específico” da hidrelétrica ainda estava em “fase de elaboração”. Souza e Silva 

destacou, por outro lado, o interesse brasileiro em expandir a importação de máquinas e 

equipamentos pesados da URSS e, ao mesmo tempo, incrementar as exportações para a 

superpotência socialista – especialmente de manufaturados1077.  

A visita ocorreria em outubro de 1974. Depois de passar por Brasília, a delegação 

soviética esteve no Estado de São Paulo onde visitou as usinas de Jupiá, Ilha Solteira e 

Capivara (então em construção, com fornecimento de unidades geradoras soviéticas) e 

manteve contatos com empresas brasileiras de mecânica pesada, como a Bardella. No Rio 

de Janeiro, o grupo esteve em um seminário técnico promovido pela Eletrobras e manteve 

conversações com representantes das Centrais Elétricas de Furnas, Companhia 

Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) e Itaipu. Sobre a última, o Itamaraty afirmou à 

representação brasileira em Moscou que era “prematuro” discutir a venda de 

equipamentos pesados soviéticos, já que a construção da usina estava em sua “fase inicial 

das obras civis”. Com relação à Itumbiara foi discutida a possibilidade da aquisição de 

turbinas com dirigentes de Furnas. A mensagem ainda lembrava que, em novembro, 

Furnas abriria concorrência para o fornecimento de turbinas e geradores para Itumbiara. 

Na área da Chesf, previa-se a “venda em futuro próximo” de quatro unidades de turbinas 

e geradores para a usina hidrelétrica de Sobradinho. Na Eletrosul, a perspectiva, também 

em um futuro próximo, de venda de equipamentos para a usina hidrelétrica de Salto 

Santiago (PR). Segundo informação da Representação Comercial da URSS, a 

Energomachexport, após obter o aval do Banco de Comércio Exterior da URSS, pretendia 

                                                           
1076 AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), Moscou-MRE, Confidencial, “Visita de altos 
funcionários da Energomachexport”. Moscou, 9 de agosto de 1974, p. 1-2.  
1077 Ibid.   
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participar das concorrências para fornecer equipamentos para Itumbiara e Paulo Afonso 

IV1078.  

Ainda no final de janeiro de 1975, Souza e Silva seria avisado de que 

representantes da empresa brasileira Mappa – agente da Energomachexport no país – 

visitariam a URSS dentro de poucos dias, a fim de “finalizar a proposta de venda” de 

equipamentos soviéticos para a usina hidrelétrica de Sobradinho. O embaixador brasileiro 

em Moscou, ao buscar mais informações sobre o andamento dessas conversações, 

lembrou o Itamaraty que o instrumento jurídico necessário para concluir essa empreitada 

– o Protocolo sobre Venda de Máquinas e Equipamentos (1969-74) – havia expirado em 

dezembro de 19741079. 

Souza e Silva ressaltou, no entanto, que um novo entendimento bilateral capaz 

de vincular a compra de máquinas e equipamentos soviéticos à aquisição de 

manufaturados brasileiros estava “em fase de negociação”1080. Ele havia enviado um 

projeto do acordo, feito pelo governo soviético, a Brasília no dia anterior. A preocupação 

do embaixador era que nenhuma empresa brasileira assumisse um compromisso “sem 

especificação de contrapartida” do lado soviético. Julgava isso “imprescindível” para que 

a “colocação de manufaturas brasileiras” no mercado soviético fosse feita a bom 

termo1081.  

Para o embaixador, havia “interesse mútuo” na assinatura de um novo protocolo 

durante a próxima Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS, que seria realizada em 

Brasília na segunda quinzena de março de 1975. Para isso, Souza e Silva solicitava a 

“interferência pessoal” do chanceler com “seus colegas da Fazenda, Planejamento e 

Minas e Energia” para uma “tomada de posição em tempo útil com definições preciosas” 

no que concernia aos interesses brasileiros. Além disso, enviou a Brasília suas 

“observações relativas ao cotejo do Acordo Argentina-URSS” – também sobre 

fornecimento de máquinas e equipamentos soviéticos – junto com o projeto de acordo 

                                                           
1078 AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), MRE-Moscou, Confidencial, “Visita ao Brasil de 
delegação da ‘Energomachexport’”. Brasília, 21 de outubro de 1974, p. 1-2.  
1079 AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), Moscou-MRE, Confidencial, “Aquisição de equipamento 
soviético’”. Moscou, 25 de janeiro de 1975. O documento reservava parte importante do total de 
mercadorias brasileiras a manufaturados e semimanufaturados.  
1080 Ibid. 
1081 Ibid. 
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que havia sido entregue a ele pelo governo soviético e uma cópia do entendimento entre 

a URSS e a Argentina1082.  

Poucos dias depois, a Eletrobras informava o Itamaraty que as negociações para 

compra de quatro unidades turbo-geradoras soviéticas para a usina hidrelétrica de 

Sobradinho estavam em “estágio adiantado”, embora persistissem “problemas quanto aos 

preços”, os quais as autoridades brasileiras consideravam “muito elevados”. A empresa 

brasileira também afirmava que a Energomachexport havia autorizado a Mappa a atuar 

nas negociações com a Chesf, mas sem poderes para concluir operações comerciais 1083. 

Em mensagem ao Itamaraty, o embaixador brasileiro na URSS afirmou que 

havia alertado o presidente da Eletrobras, o qual respondeu a ele e ao presidente da 

Energomachexport solicitando que a “proposta de contrato fosse entregue direta e 

oficialmente” à Embaixada do Brasil em Moscou. Souza e Silva ainda teria um encontro 

com o presidente da estatal soviética da área de máquinas do ramo energético. Nele, 

argumentou que o assunto deveria ser tratado “diretamente de governo a governo”, sem 

a participação de intermediários, uma vez que os governos do Brasil e da URSS 

concordavam na organização de “pacotes de negociação” como a melhor forma de 

encaminhar e promover o intercâmbio comercial bilateral. A reação do representante 

soviético, segundo o embaixador, foi favorável e ele prometeu encaminhar a proposta 

soviética diretamente à representação brasileira na semana seguinte. O embaixador 

finalizava a mensagem afirmando que considerava “desaconselhável” o apoio de 

“intermediários credenciados pelos soviéticos”, pois isso poderia romper a “frente única 

de negociações” cujos primeiros resultados já se configuravam “auspiciosos”1084.  

As conversações caminhavam. No dia 16 de fevereiro, a proposta de contrato 

técnico e comercial a respeito de Sobradinho chegaria à Embaixada do Brasil em 

Moscou1085. Quatro dias depois, após reunião de trabalho na embaixada que contou com 

                                                           
1082 AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), Moscou-MRE, Confidencial, “Projeto soviético para o 
Acordo de Fornecimento de Maquinaria e Equipamento da URSS ao Brasil”. Moscou, 24 de janeiro de 
1975, p. 1-2.  
1083 AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), MRE-Moscou, Confidencial, “Aquisição de equipamento 
pesado soviético”. Brasília, 28 de janeiro de 1975.  
1084 AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), Moscou-MRE, Confidencial, “Aquisição de equipamento 
soviético”. Moscou, 31 de janeiro de 1975, p. 1. Souza e Silva ainda argumentava que havia recebido 
informações, de “fontes brasileiras oficiais e privadas”, sobre “sérias restrições” ao “comportamento” da 
Mappa, mas não especificava qual era a natureza dos problemas. Veja AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho 
de 1972...), Moscou-MRE, Confidencial, “Aquisição de equipamento soviético”. Moscou, 31 de janeiro de 
1975, p. 2. 
1085 AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), Moscou-MRE, Confidencial, “Proposta de contrato 
referente a Sobradinho”. Moscou, 17 de fevereiro de 1975. 
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a presença do presidente da Energomachexport, Souza e Silva sublinhou duas missões de 

representantes soviéticos que ocorreriam antes da realização da Comissão Mista bilateral 

que poderiam constituir, em sua visão, “um passo importante, senão decisivo”, para o 

incremento do intercâmbio comercial bilateral em “prazo relativamente curto”. 

Prosseguia dizendo que, pela “importância funcional dos respectivos chefes bem como 

pela sua composição, ficava caracterizada a disposição soviética de aumentar e 

diversificar substancialmente suas compras no Brasil”, na medida em que o país pudesse, 

de seu lado, adquirir mais produtos soviéticos. Concluía, quase em tom de desabafo 

pessoal, que uma “tomada de posição ativa das autoridades do Kremlin” demonstrava o 

abandono de uma “postura letárgica” em relação ao comércio com o Brasil quando da 

chegada dele ao posto em meados de 19741086.  

No dia seguinte, Souza e Silva enviaria informações a respeito das duas missões. 

A primeira seria, nas palavras dele, uma “missão soviética de compras de manufaturados 

brasileiros” e chegaria ao Brasil no início de março de 1975. A delegação incluía 

funcionários do Ministério do Comércio Exterior, Ministério da Indústria Leve, Gosplan 

e chefes de entidades soviéticas responsáveis pela comercialização de itens específicos. 

Segundo o embaixador, estavam previstas reuniões do grupo com entidades 

governamentais, empresas exportadoras brasileiras – entre elas a Braspetro – e a 

Confederação Nacional do Comércio1087. A segunda delegação chegaria ao Brasil uma 

semana depois, seria composta de sete ou oito pessoas e chefiada por Boris Khartchenko, 

chefe de departamento do Ministério do Comércio Exterior. Representantes das estatais 

soviéticas do ramo de construção de estradas, exportação de maquinaria pesada, 

comercialização de produtos da indústria leve, além de um perito em pesquisa e 

prospecção de petróleo, um especialista em relações econômicas com a América Latina, 

e um técnico especializado em assuntos relacionados com hidrelétricas e transmissão de 

energia em longas distâncias integrariam a comitiva.  

Em conversa com Souza e Silva em Moscou, Khartchenko afirmou que, com 

relação a alguns produtos, ele estava autorizado a assinar contratos imediatamente. Para 

outros seria necessário conhecer as especificações técnicas desejadas pelos compradores 

                                                           
1086 AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), Moscou-MRE, Confidencial, “Missões comerciais 
soviéticas ao Brasil”. Moscou, 20 de fevereiro de 1975. 
1087 AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), Moscou-MRE, Confidencial, “Missão comercial 
soviética no Brasil”. Moscou, 21 de fevereiro de 1975, p. 1-2. A Braspetro coordenaria as programações 
das duas missões soviéticas ao Brasil em março de 1975. Veja AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 
1972...), MRE-Moscou, Confidencial, “Missões Comerciais soviéticas ao Brasil”. Brasília, 28 de fevereiro 
de 1975. 
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brasileiros. Sua missão teria interesse em conversações com o Ministério das Minas e 

Energia, Eletrobras, Petrobras, CVRD, Chesf, além de empresas brasileiras 

eventualmente interessadas nos produtos soviéticos1088.  

Do ponto de vista do governo brasileiro, o objetivo principal seria a retomada do 

Leste Europeu como área de escoamento das exportações brasileiras (produtos primários 

e manufaturados), com o propósito de tentar equilibrar a balança de pagamentos do país, 

então atingida por “crescentes obstáculos tarifários” criados pelos parceiros comerciais 

“tradicionais” do Brasil1089. Essa política está registrada na Mensagem Presidencial ao 

Congresso Nacional de 1975, no II Plano de Desenvolvimento Econômico e na Resolução 

n. 18/74 do Conselho de Desenvolvimento Econômico, a qual instruía que as compras 

governamentais brasileiras deveriam ser reorientadas para áreas onde o Brasil dispusesse 

de superávit em sua balança comercial1090. 

Um desses países era, como já visto, a URSS. A delegação brasileira na IV 

Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS foi chefiada pelo chefe do Departamento de 

Europa do MRE, João Paulo do Rio Branco, e a soviética pelo vice-ministro do Comércio 

Exterior, Alexei Manjulo. O encontro ocorreu em Brasília em março de 1975. A 

expectativa de novas aquisições de equipamentos soviéticos para as usinas hidrelétricas 

brasileiras ficava clara na composição das delegações. Do lado brasileiro estavam, além 

de diplomatas, técnicos e representantes ministeriais, dois diretores da Eletrobras e cinco 

da Chesf. Do lado soviético, destacavam-se o chefe do Departamento de Comércio com 

Países da América, Nikolai Zinoviev, e o presidente da Energomachexport, Gueorgui 

Zurubkin1091.  

Apesar de notar o crescimento da corrente de comércio entre os dois países entre 

1970-74, a delegação brasileira ressaltou a “predominância de produtos primários” nas 

exportações do Brasil, ponderando que o crescimento das trocas deveria vir acompanhado 

de um incremento da parcela de manufaturados e semimanufaturados brasileiros. 

Lembrou a relevância da importação de equipamentos pesados para as usinas hidrelétricas 

                                                           
1088 AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), Moscou-MRE, Confidencial, “Missões comerciais ao 
Brasil. Missão vendedora”. Moscou, 21 de fevereiro de 1975, p. 1-2. Veja também AHMRE, 
800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), Moscou-MRE, Confidencial, “Vistos diplomáticos e oficiais. Missão 
comercial soviética para venda de equipamentos”. Moscou, 10 de março de 1975, p. 1-2.  
1089 AHMRE, ISrPR (1979), ISrPR nº 300, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Entendimentos comerciais com 
a URSS. Petróleo”. Brasília, 27 de dezembro de 1979, Anexo “Relações do Brasil com a Europa Oriental”, 
p. 6.  
1090 Ibid., p. 6-7.  
1091 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
“Ata Final da IV Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS”, Brasília, 24 de março de 1975. Veja anexos I 
e II.  
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brasileiras, mas também a importância em se identificarem outros bens de capital 

suscetíveis de importação1092.  

A delegação soviética destacou que a superpotência socialista havia começado a 

comprar produtos manufaturados e semimanufaturados brasileiros. Uma missão soviética 

especializada havia estado no país no início de março e firmado contratos para compra de 

calçados, têxteis e confecções – produtos não adquiridos do Brasil anteriormente. Como 

de praxe, os representantes soviéticos expressaram seu desejo de que as entidades 

brasileiras aumentassem suas compras de máquinas e equipamentos da URSS1093.  

No último dia da reunião, 24 de março, foi assinado um novo entendimento 

comercial1094. O Acordo sobre Fornecimento de Maquinaria e Equipamentos da URSS ao 

Brasil e o Acordo Silveira-Manjulo – assim denominado informalmente pelo Itamaraty –

, sobre fornecimento de mercadorias brasileiras à URSS, ligavam a busca do Brasil pela 

diversificação de mercados – especialmente para manufaturados – com as necessidades 

de consumo doméstico soviéticas. Além disso, o incremento comercial poderia ser uma 

mola propulsora para a aquisição de maquinaria pesada soviética, indispensável para o 

desenvolvimento econômico do país no longo prazo.  

No início de maio de 1975, a Embaixada do Brasil em Moscou recebia o aval do 

Itamaraty – após decisão favorável do Ministério das Minas e Energia e da Chesf – para 

realizar gestões com a Energomachexport, a fim de concluir o acordo sobre o 

fornecimento de equipamentos para Sobradinho. Poucos dias depois, um conselheiro da 

representação brasileira visitou a empresa soviética afirmando que o governo do Brasil 

desejava firmar o acordo “logo que possível”1095.  

Logo após ser recebido por um dos vice-diretores da Energomachexport, o 

diplomata brasileiro seria encaminhado para uma conversa com o vice-presidente da 

empresa, Gavrilov, sobre Itaipu. Ele lembrou que sua empresa havia apresentado uma 

                                                           
1092 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
“Ata Final da IV Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS”, Brasília, 24 de março de 1975, p. 2-3.  
1093 Ibid., p. 3.  
1094 Ibid., p. 7. Para a íntegra do Acordo, veja na mesma pasta: Acordo sobre Fornecimento de Maquinaria 
e Equipamentos da URSS ao Brasil e sobre fornecimento de mercadorias brasileiras à URSS. Brasília, 24 
de março de 1975, 5 pp.  
1095 AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), MRE-Moscou, Confidencial, “Contrato de Sobradinho e 
vendas brasileiras na URSS”. Brasília, 7 de maio de 1975. Dificuldades em torno da questão da cláusula de 
correção de valores de pagamento ainda eram um obstáculo nas conversações no mês seguinte para a 
conclusão do acordo. Veja AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), Moscou-MRE, Confidencial, 
“Contrato de Sobradinho. Cláusula de Correção de Valores de Pagamento”, Moscou, 30 de maio de 1975 
e MRE-Moscou, Confidencial, “Contrato de Sobradinho. Cláusula de Correção de Valores de Pagamento”. 
Brasília, 6 de junho de 1975. 
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“proposta preliminar” em março, no âmbito de um consórcio internacional liderado pela 

Brown, Boveri e Cia., da Alemanha Ocidental, mas que contava também com empresas 

da França, Reino Unido e Brasil. Declarou também que o presidente da empresa soviética 

desejava se encontrar com o embaixador Souza e Silva para conversar sobre assuntos já 

encaminhados pelo consórcio1096. 

Nessa proposta, previa-se que a Energomachexport fornecesse turbinas, 

transformadores, reatores e linhas de transmissão – dividindo essa tarefa, em todos os 

quatro casos, com outras empresas participantes do consórcio1097.   

Havia elementos concretos que apontavam para um incremento do intercâmbio 

bilateral. Em março de 1976, em mensagem a Geisel, Silveira afirmava que para “lidar 

corretamente” com países de economia planificada, “o melhor” seria “centralizar, 

                                                           
1096 AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), Moscou-MRE, Confidencial, “Contratos de Sobradinho. 
Consórcio de firmas para Itaipu”. Moscou, 10 de maio de 1975. Para a proposta datada de março de 1975 
desse consórcio – intitulado Intercontinental Consortium – veja AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 
1972...), MRE-Moscou, Confidencial, “Consórcio de firmas para fornecimento e financiamento de 
equipamento para Itaipu”. Brasília, 3 de junho de 1975, 6 pp. Os “subfornecedores principais” eram a 
subsidiária da Brown, Boveri e Cie na Suíça, a B. G. Checo do Canadá, e a Westinghouse Electric Corp. 
dos Estados Unidos. Em abril, o presidente da Eletrobrás, Mario Behring, já havia enviado uma resposta à 
proposta da Brown, Boveri e Cie alemã sugerindo que a mesma entrasse em contato com a entidade Itaipu 
Binacional a fim de apresentar sua proposição. Esclareceu que o sistema de transmissão de energia em 
território brasileiro oriunda de Itaipu seria construído e operado por sua subsidiária Furnas – Centrais 
Elétricas e que o mesmo seria construído em etapas. Em relação ao sistema de transmissão de energia, 
portanto, Behring solicitava que as propostas deveriam ser encaminhadas diretamente a Furnas. Uma cópia 
dessa carta do presidente da Eletrobrás seria enviada à Embaixada do Brasil em Moscou em maio. Veja 
AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), MRE-Moscou, Confidencial, “Proposta de participação do 
Intercontinental Consortium em Itaipu”. Brasília, 22 de maio de 1975, Anexo carta Bhering-
Intercontinental Consortium (com cópias para o ministro das Minas e Energia, diretor-geral de Itaipu e o 
de Furnas), Rio de Janeiro, 10 de abril de 1975, p. 1-2.  
1097 AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), MRE-Moscou, Confidencial, “Consórcio de firmas para 
fornecimento e financiamento de equipamento para Itaipu”. Brasília, 3 de junho de 1975, Anexo II. Um 
“estudo inicial da proposta” do Intercontinental Consortium, sem um autor identificado, argumentava que 
o Consórcio em questão não representava “completamente a capacidade de fabricação mundial de 
equipamentos dessa natureza”. Grandes grupos industriais do Japão (Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, etc.), 
Canadá (Dominion, Canadian GE, ITE, Alcan), EUA (GE, Allis Chalmers, Ohio Boos, ITE, Westinghouse 
– que no Consórcio aparecia apenas “como sub-fornecedor”), além de empresas com reputação nesse ramo 
da Suécia, Itália, Bélgica, e outras da Grã-Bretanha, França e Alemanha Ocidental – que não as integrantes 
do Consórcio – estavam ausentes. Mais importante talvez era a observação de que “grupos industriais 
[brasileiros] não abrangidos pelo consórcio” eram “fornecedores tradicionais do sistema elétrico brasileiro, 
estando representados com um ou outro tipo de equipamento em quase todas as usinas recentemente 
construídas”. Argumentava ainda que não havia “vantagem em se adquirir nem em comprometer-se a 
adquirir toda a capacidade da usina [...] de uma só vez”, pois as “últimas unidades geradoras” só iriam 
entrar em operação na segunda metade da década de 1980, e seu prazo de fabricação e instalação era de 4 
a 5 anos. Essas unidades, portanto, poderiam ser adquiridas numa segunda etapa, o que seria proveitoso 
também do ponto de vista de “eventuais progressos tecnológicos” ocorridos e de uma possível “maior 
participação da indústria nacional” – caso das unidades geradoras na qual a Energomachexport era uma das 
fornecedoras. Veja AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), MRE-Moscou, Confidencial, “Proposta 
de participação do Intercontinental Consortium em Itaipu”. Brasília, 22 de maio de 1975, anexo 
Aproveitamento Hidrelétrico de Itaipu – Aquisição do Equipamento Eletromecânico da Usina, da 
Subestação Elevadora, Comentários sobre Proposta de Consórcio, p. 1-2.  
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também, nossas atividades de exportação1098”. Isso já estava sendo feito. No mês anterior, 

a Interbrás, trading company da Petrobrás, havia sido criada buscando aglutinar 

exportadores brasileiros em torno do poder de compra que a estatal brasileira possuía para 

adquirir óleo bruto no exterior (DIAS; QUAGLINO, 1993, p. 186). 

A função de coordenar diversas iniciativas e esforços de diversos órgãos 

públicos para a expansão das trocas com o bloco soviético caberia, segundo o chanceler, 

à Coleste. Esta poderia, “no futuro”, coordenar os trabalhos que precedessem o envio de 

missões econômico-comerciais do setor público ao Leste Europeu, por meio de sua 

Secretaria Técnica e Executiva (órgão colegiado no qual estariam representados todos os 

ministérios vinculados aos órgãos governamentais interessados)1099.  

O incremento do comércio bilateral acarretaria, naturalmente, um aumento nos 

contatos entre empresas e seus representantes em ambos os sentidos. O procedimento para 

concessão de vistos a cidadãos de países socialistas era, no entanto, segundo o próprio 

chanceler, “demorado”, devido, principalmente, à necessidade de consulta prévia ao SNI. 

Em mensagem a Geisel, em maio de 1976, Silveira sugeria que o Itamaraty ficasse 

dispensado de executar a “referida consulta prévia” em dois casos: viagem ao Brasil de 

técnicos com o objetivo de “supervisionar a instalação ou reparo de equipamento 

adquirido nos países do Leste Europeu” ou vinda ao país de representantes de empresas 

do Leste Europeu buscando “negociar ou retomar negociações com empresas ou 

companhias brasileiras”1100. Essas medidas, de acordo com Silveira, permitiriam 

“reconciliar os superiores interesses econômico-financeiros da Nação com as exigências 

de sua segurança interna”1101.  

                                                           
1098 AHMRE, ISrPR (1976), ISrPR nº 109, Silveira-Geisel, “Missões brasileiras ao Leste Europeu”, 17 de 
março de 1976, p. 2-4. Apesar de o Brasil e a URSS estarem do mesmo lado a respeito da independência 
de Angola – reconhecendo o Movimento pela Libertação de Angola (MPLA) em novembro de 1975 – não 
foi encontrado nenhum indício de que isso tenha afetado positivamente o relacionamento entre Brasil e 
URSS. Para essa tomada de posição importante do governo brasileiro veja PINHEIRO (2013, p. 252-64).  
1099 AHMRE, ISrPR (1976), ISrPR nº 109, Silveira-Geisel, “Missões brasileiras ao Leste Europeu”, 17 de 
março de 1976, p. 2-4. Isso ocorreria em 1977 quando se acrescentaria às atribuições da Coleste, a de 
“propor aos órgãos e entidades competentes, ao nível que se fizer apropriado, medidas ou providências 
relacionadas com o intercâmbio econômico e comercial com os países da Europa Oriental”. Também no 
mesmo ano, o MRE concluiu um convênio de assistência técnica e financeira com a Secretaria de 
Planejamento (SEPLAN), o qual possibilitaria a “efetiva operação” da Secretaria Técnica e Executiva do 
Colegiado. Essa Secretaria, anteriormente, era competência somente da Divisão de Europa-II do Itamaraty. 
Veja AHMRE, ISrPR (1979), ISrPR nº 300, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Entendimentos comerciais 
com a URSS. Petróleo”. Brasília, 27 de dezembro de 1979, Anexo “Divisão da Europa Oriental – DE-
II/COLESTE”, p. 4.  
1100 AHMRE, ISrPR (1976), ISrPR nº 190, Silveira-Geisel, Secreto, “Comércio com o Leste Europeu. 
Concessão de visto de entrada em território nacional”, 27 de maio de 1976, p. 1-2. 
1101 Ibid., p. 2. As medidas teriam o consentimento do SNI veja AHMRE, ISrPR (1977), ISrPR nº 116, 
Silveira-Geisel, “Entrevista solicitada pelo Embaixador da União Soviética. Tratado de Não-Proliferação”. 
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O trânsito de técnicos soviéticos no Brasil para a montagem das unidades 

geradoras para a usina hidrelétrica de Capivara (SP/PR) havia começado no início da 

década de 1970, após o acordo firmado entre a CESP e a Energomachexport. Deve-se 

notar que esses técnicos e representantes comerciais soviéticos possuíam uma liberdade 

de locomoção dentro do território nacional que os próprios diplomatas da URSS não 

tinham. Isso possibilitava que os mesmos explorassem in loco todas as possibilidades de 

fornecimento de equipamentos a projetos hidrelétricos no Brasil. O engenheiro e 

intérprete russo, Andrei Essaulov, por exemplo, esteve em 18 estados brasileiros e visitou 

diversos pontos com potencial de exploração de energia hidrelétrica incluindo Itaipu, Ilha 

Solteira, Jupiá e Porto Primavera1102.  

As perspectivas de cooperação econômica com o bloco soviético pareciam 

animadoras. Em novembro de 1976, Silveira afirmaria, em mensagem ao presidente 

Geisel, que “uma nova fase das relações comerciais entre o Brasil e o Leste Europeu” 

havia sido aberta após reuniões das Comissões Mistas com Tchecoslováquia, Hungria e 

Alemanha Oriental em setembro/outubro de 19761103. Destacava o papel das “tradings” 

brasileiras, as quais possibilitaram a apresentação de “grandes pacotes de compra e 

venda”, o que, segundo sua percepção, “melhorou sobremodo a posição de barganha da 

Parte brasileira”1104. 

Silveira ponderava que os países do Leste Europeu se encaminhavam para uma 

“fase de ampliação quantitativa e qualitativa do consumo”, na qual o Brasil teria 

condições de participar exportando “uma maior variedade de artigos não-tradicionais”, 

mas também aumentando as vendas de produtos primários tradicionais. No entanto, “dois 

aspectos fundamentais das relações comerciais” com essa região deveriam ser 

ponderados1105.  

                                                           

Brasília, 20 de maio de 1977, Anexo II, “III-Simplificação e aceleração da concessão de vistos para técnicos 
associados à instalação ou manutenção de equipamentos importados ou em missão comercial”, p. 3. 
1102 Andrei Petrovitch Essaulov, entrevista ao autor, 26 e 28 de maio de 2017. Segundo Essaulov, em 
períodos de grande demanda por assistência técnica para Capivara, o número de soviéticos trabalhando no 
projeto chegou a 18.  
1103 AHMRE, ISrPR (1976), ISrPR nº 368, Silveira-Geisel, Confidencial, “Relações comerciais Brasil-
Leste Europeu” (minuta), sem data exata, novembro de 1976, p. 1. Silveira também incluiu a Iugoslávia 
nesse grupo.  
1104 Ibid., p. 2-3. Segundo o chanceler, essa “simetria de instrumentos” no tocante ao comércio externo entre 
o Brasil e os países de economia planificada havia sido ressaltada pelo ministro do Comércio Exterior da 
Tchecoslováquia durante uma reunião promovida pela UNCTAD em outubro de 1976. O representante do 
país da Europa Central teria afirmado, de acordo com Silveira, que o Brasil era um “exemplo a ser seguido 
pelos países latino-americanos no campo da promoção do comércio”, p. 3.  
1105 AHMRE, ISrPR (1976), ISrPR nº 368, Silveira-Geisel, Confidencial, “Relações comerciais Brasil-
Leste Europeu” (minuta), sem data exata, novembro de 1976, p. 4-5.  
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O primeiro era que se impunha uma “reorientação do comércio” para áreas onde 

o Brasil detivesse saldos positivos. Era “imperioso”, segundo o chanceler, que o Brasil 

conseguisse importar mais do Leste Europeu, visando a uma “expansão regular e 

continuada das trocas”. De acordo com Silveira, as importações desses países haviam 

crescido 22% em 1975 quando comparadas ao ano anterior, e 68% das trocas (em valor 

corrente) do Leste Europeu foram realizadas com países ocidentais. Concluía que se 

observava uma “diminuição relativa das trocas da União Soviética com os demais países 

do Leste Europeu” e, por conseguinte, “menor dependência comercial destes àquela”1106. 

Sugeria, por fim, um aperfeiçoamento dos mecanismos disponíveis para a Coleste lidar 

com a área. Um projeto de convênio entre o Itamaraty e a Secretaria de Planejamento 

poderia propiciar uma “reformulação” da Coleste1107.  

A inauguração da usina hidrelétrica de Capivara, a primeira da América Latina 

a utilizar unidades geradoras soviéticas, ocorreria em março de 1977 com a presença de 

Geisel, Jukov, do ministro das Minas e Energia e dos governadores de São Paulo e do 

Paraná. O presidente da CESP, Luiz Moreira de Azevedo, em seu discurso, afirmou que 

os “resultados da cooperação entre Brasil e URSS” mostravam que o intercâmbio bilateral 

apresentava “vantagens para ambos os países1108”.  

Havia, no entanto, limites políticos para que esses recentes ganhos comerciais se 

transformassem em aproximação, de fato, entre os dois países. Uma reunião entre Jukov, 

Geisel e Silveira, realizada em maio de 1977, exporia de maneira clara essas limitações – 

os únicos registros brasileiros disponíveis desse encontro foram resumidos pelo chanceler 

brasileiro. A reunião se iniciou com Jukov lendo um texto a respeito da posição soviética 

quanto à proliferação de armas nucleares. Nele, argumentava que o uso da energia nuclear 

implicaria, necessariamente, maior risco de proliferação global de armas nucleares. 

                                                           
1106 Ibid., p. 5-6.  
1107 Ibid., p. 6.  
1108 O Estado de S. Paulo, 12 de março de 1977, p. 29. Segundo o engenheiro e intérprete russo, Andrei 
Essaulov, o ex-governador de São Paulo (1951-55) e presidente da CESP entre 1967 e 1975, Lucas 
Nogueira Garcez, foi “muito importante” na promoção dos equipamentos hidrelétricos soviéticos no Brasil. 
Essaulov se refere a ele com apreço afirmando que se tratava de um “amigo da União Soviética”. Andrei 
Petrovitch Essaulov, entrevista ao autor, 26 e 28 de maio de 2017. O ex-governador tinha, de fato, uma 
história de proximidade com a URSS. Em 1960, Garcez havia sido eleito presidente do Conselho 
Consultivo da União Cultural Brasil-URSS em São Paulo. Veja SOBRINHO (1985, p. 86). Durante sua 
gestão como governador de SP, Garcez criou o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). Esse 
órgão seria o “embrião das mais importantes empresas de economia mista na área de energia elétrica do 
Estado de São Paulo”. MELLO (2011, p. 286-87). No tocante à inauguração da usina de Capivara, digno 
de nota é que a solenidade ocorreu no dia 11 de março de 1977, mesmo dia em que o governo brasileiro 
denunciou o Acordo Militar Brasil-Estados Unidos celebrado em 1952. Para a denúncia veja Spektor (2009, 
p. 162).  
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Reconhecia, no entanto, o direito do Brasil de desenvolver a energia nuclear com 

finalidades pacíficas para atender às suas necessidades energéticas. Ao se referir ao 

acordo nuclear celebrado entre o Brasil e a Alemanha Ocidental como um “perigo”, o 

texto dizia que o governo da URSS já havia chamado a atenção de Bonn sobre seus 

compromissos assumidos em função do TNP, além de compromissos adicionais 

anteriores assinados após a Segunda Guerra Mundial. Prosseguia a leitura afirmando que 

o TNP havia criado as condições para uma ampla colaboração internacional no campo da 

energia nuclear e exprimindo sua “esperança” de que o Brasil viesse a considerar a 

possibilidade de aderir ao Tratado de Não-Proliferação. Defendia, ainda, que essa 

mudança influiria positivamente no caso de o Brasil colaborar com outros países no 

campo da utilização pacífica da energia nuclear1109.   

Geisel respondeu que a posição brasileira sobre a questão, formulada ainda no 

governo Costa e Silva, seria mantida de forma integral. O governo acreditava que o 

tratado discriminava os países em duas categorias, sem que fossem criados compromissos 

reais de não proliferação para as superpotências. O que havia ocorrido desde sua 

assinatura, em 1968, apenas confirmaria isso: as potências nucleares continuavam a 

ampliar seus arsenais atômicos e pouco haviam feito no sentido de transferir seus 

conhecimentos para utilização pacífica da energia nuclear aos países em 

desenvolvimento. Considerava-o, dessa forma, um instrumento superado. Em tom mais 

construtivo, adicionava que o governo brasileiro estaria disposto a trabalhar pela 

reformulação do acordo ou negociar outro instrumento, mas sem os vícios conhecidos1110.  

Lembrava que, no âmbito latino-americano, o Brasil era signatário do Tratado 

de Tlatelolco, o qual se propunha a criar uma zona livre de armas nucleares na região. A 

plena vigência desse tratado, entretanto, estava condicionada à aceitação dos Protocolos 

I e II do entendimento pelas potências nucleares. O presidente lembrou que a União 

Soviética ainda não tinha aceitado o Protocolo I. Se o fizesse, prosseguiu Geisel, a 

superpotência socialista criaria condições para que se apressasse a plena vigência do 

Tratado de Tlatelolco. Adicionou também que, apesar de ainda não ser parte do Tratado, 

                                                           
1109 AHMRE, ISrPR (1977), ISrPR nº 122, Silveira-Geisel, Secreto, “Visita do Embaixador da URSS ao 
Senhor Presidente da República”. Brasília, sem data exata, maio de 1977, p. 1. As citações são da tradução 
não oficial do texto lido por Jukov (anexado), p. 1-2.  
1110 AHMRE, ISrPR (1977), ISrPR nº 122, Silveira-Geisel, Secreto, “Visita do Embaixador da URSS ao 
Senhor Presidente da República”. Brasília, sem data exata, maio de 1977, p. 2. 
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mas ser seu signatário, o Brasil tinha o compromisso de não tomar qualquer iniciativa 

contrária ao instrumento1111.  

Finalmente, afirmou que mesmo sem ser signatário do TNP, o Brasil tinha suas 

instalações nucleares sob o estrito regime de salvaguardas da AIEA. Lembrou que o 

Acordo Tripartite de Salvaguardas assinado entre essa Agência, Alemanha Ocidental e 

Brasil fora aprovado pela Junta de Governadores da AIEA, na qual estava representada, 

entre outros países, a União Soviética1112.  

O embaixador Jukov não contestou os argumentos do presidente Geisel e propôs 

que as conversações se movessem para o tópico das relações comerciais entre Brasil e 

URSS. O diplomata soviético considerou que seus esforços pela expansão do comércio 

bilateral haviam gerado frutos, de acordo com resultados recentes. Apresentou, em 

seguida, uma lista de equipamentos que a URSS teria interesse em exportar ao Brasil e 

mencionou, especificamente, o interesse soviético em fornecer equipamentos para a usina 

hidrelétrica de Porto Primavera1113. Geisel, em resposta, afirmou que a próxima reunião 

da Comissão Mista Brasil-URSS, que aconteceria em junho de 1977, seria o foro 

adequado para essas conversações, mas que encaminharia aos setores governamentais 

competentes o documento para que o examinassem1114.  

                                                           
1111 Ibid., p. 2-3. 
1112 Ibid., p. 3. 
1113 AHMRE, ISrPR (1977), ISrPR nº 122, Silveira-Geisel, Secreto, “Visita do Embaixador da URSS ao 
Senhor Presidente da República”. Brasília, sem data exata, maio de 1977, Anexo “Nomenclatura das 
mercadorias soviéticas propostas para fornecimento ao Brasil”, 2 pp. Na lista entregue por Jukov, além de 
máquinas e equipamentos para usinas hidrelétricas haviam equipamentos eletrotécnicos, máquinas-
ferramenta para cortes de metais, tratores, máquinas agrícolas, helicópteros, o jato regional para transporte 
de passageiros (Yakovlev Yak-40), equipamento naval, para indústria de minas e de petróleo, metalúrgica, 
construção, ascensores e gruas. Duas licenças relacionadas ao resfriamento de fornos metalúrgicos e 
produção de coque metalúrgico também eram oferecidas.  
1114 AHMRE, ISrPR (1977), ISrPR nº 122, Silveira-Geisel, Secreto, “Visita do Embaixador da URSS ao 
Senhor Presidente da República”. Brasília, sem data exata, maio de 1977, p. 4. É interessante notar certo 
desinteresse de Geisel – pelo menos de acordo com esse registro – em relação às oportunidades comerciais 
oferecidas pelo bloco soviético. Em mensagem a fim de preparar o presidente para o encontro com Jukov, 
Silveira lembrava o substancial superávit comercial brasileiro com o Comecon (US$ 700 milhões em 1976, 
de acordo com ele) e a necessidade de “haver um esforço para aumentar as compras nessa área”, sob o risco 
de “sofrer uma sensível diminuição nas oportunidades nesse promissor mercado”. Além disso, considerava 
que as “vantagens básicas” da participação soviética na expansão do setor hidrelétrico eram de cunho 
“financeiro e comercial”. Além dos equipamentos adquiridos para Capivara, estavam em negociações, 
naquele momento, a compra de uma “sexta unidade geradora para Sobradinho”. A eventual compra de 
equipamentos soviéticos para a usina hidrelétrica de Porto Primavera, segundo Silveira, no âmbito do 
Acordo sobre fornecimento de maquinaria e equipamentos ao Brasil, firmado em março de 1975, garantiria 
condições de financiamento “mais favoráveis”, além de um “fluxo de exportações, por vários anos, para o 
mercado soviético” e a utilização de 30% do total dos recursos obtidos com a venda dos equipamentos em 
compras de manufaturados e semimanufaturados brasileiros (o aproveitamento da linha de crédito que era 
objeto do Acordo seria inibido, de acordo com Silveira, pois a parte soviética exigia o aval do Banco do 
Brasil). Para o chanceler, os argumentos favoráveis à compra de equipamentos soviéticos para hidrelétricas 
brasileiras ganharia ainda “maior significado”, levando-se em conta que havia sido “impossível” para a 
URSS participar da concorrência para Itaipu, pois “os grupos brasileiros aptos a concorrer” já tinham 
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Jukov mencionaria ainda as dificuldades de expandir as relações bilaterais nos 

âmbitos político e cultural. Após a concordância do soviético sobre o assunto ser 

abordado com total franqueza, Geisel afirmou que não era segredo para ele, embaixador, 

nem para o governo da União Soviética, que o governo brasileiro era francamente 

anticomunista e não favorecia a difusão do comunismo. Dentro da política de não 

ingerência nos assuntos internos de outros países, no entanto, nada tinha que ver com 

governos comunistas e não os atacava. Lembrou, entretanto, que a Rádio Moscou atacava 

diariamente o Brasil, seu governo e o povo brasileiro. Jukov tentou retrucar dizendo que 

jornais brasileiros atacavam o governo da URSS, e foi imediatamente interrompido pelo 

presidente que afirmou que a imprensa no Brasil era privada e livre, ao contrário da 

URSS, onde era estatal e controlada. O embaixador soviético objetou que ninguém ouvia 

rádio, mas todos liam jornais. Geisel imediatamente replicou que os analfabetos 

brasileiros não podiam ler jornais, mas todos podiam ouvir rádio. Aumentando ainda mais 

a tensão do encontro, disse ao embaixador que o ministro Silveira já o havia advertido 

sobre esse ponto anteriormente. Jukov, acuado, – ou “canhestramente”, segundo Silveira 

– responderia que após a advertência do Itamaraty os “ataques [ao governo brasileiro] 

haviam diminuído”1115.  

O encontro exporia de maneira clara os limites do engajamento entre Brasil e 

União Soviética em 1977. Antes de se despedir, Jukov perguntou a Geisel o que ele 

poderia dizer aos jornalistas sobre o encontro. O presidente brasileiro respondeu 

simplesmente que ele poderia dizer o que desejasse. Ao se despedir, o embaixador então 

afirmou que diria aos jornalistas que o encontro tratou das relações comerciais 

bilaterais1116.  

Além do distanciamento de Geisel em relação às oportunidades econômicas 

oferecidas pela URSS, chama a atenção que a questão de fornecimento de petróleo 

soviético ao Brasil não tenha sido abordada no encontro.  

Antes dessa entrevista, em mensagem a Geisel, Silveira afirmava que a 

“possibilidade” de adquirir petróleo e seus derivados a “longo prazo” da URSS atenderia 

“mais adequadamente ao propósito” de reduzir o déficit comercial da URSS nas trocas 

                                                           

“vinculações tradicionais”. AHMRE, ISrPR (1977), ISrPR nº 116, Silveira-Geisel, “Entrevista solicitada 
pelo Embaixador da União Soviética. Tratado de Não-Proliferação”. Brasília, 20 de maio de 1977, Anexo 
II, “I-Comércio”, p. 1-3. 
1115 AHMRE, ISrPR (1977), ISrPR nº 122, Silveira-Geisel, Secreto, “Visita do Embaixador da URSS ao 
Senhor Presidente da República”. Brasília, sem data exata, maio de 1977, p. 5. 
1116 Ibid., p. 6. 
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com o Brasil. Além disso, dizia que a Petrobras, já consultada a respeito, via com “bons 

olhos” a iniciativa, mas que existiam “dificuldades ligadas” à “sistemática de 

planejamento orçamentário” brasileiro1117.  

Durante a V Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS realizada em junho de 

1977 em Moscou, a parte brasileira mencionou a possibilidade de estabelecer contratos 

de médio e longo prazos para a compra e venda de mercadorias brasileiras e soviéticas. 

As duas partes concordaram que “propostas concretas” para celebrar esse tipo de contrato 

seriam examinadas por organizações e firmas do Brasil e da URSS, tendo em conta as 

“possibilidades existentes” para a exportação e importação dos itens em pauta. O lado 

soviético mencionaria, novamente, que um modo de conferir maior estabilidade às trocas 

bilaterais seria o Brasil incrementar as compras de maquinaria e equipamentos da 

URSS1118.  

Sobre o Acordo para Fornecimento de Maquinaria e Equipamento soviético, 

assinado em março de 1975, o qual expiraria em março de 1978, foi acertado que os 

passos necessários para a concretização desse objetivo deveriam ser concluídos até o final 

de 19771119. Também visando ao aumento nas trocas, a parte brasileira sugeriu estudar a 

possibilidade de se negociar um “acordo plurianual para fornecimento de petróleo da 

URSS ao Brasil”. De seu lado, a parte soviética informou que, naquele momento, não 

poderia “assumir obrigações de longo prazo quanto ao fornecimento de petróleo”, mas 

que poderia examinar a questão de venda de petróleo ao Brasil para o ano de 19781120.  

Apesar de o Acordo Silveira-Manjulo não prever uma data-limite para seu 

término, dispunha que somente contratos concluídos durante o período de até três anos 

desde a assinatura do Acordo em 24 de março de 1975 estariam aptos a desfrutar das 

condições de prazos e pagamentos previstas no mesmo. O acordo foi utilizado para a 

aquisição de cinco unidades geradoras para Sobradinho no valor de US$52 milhões 

concluído em 1975, e dois anos depois, na compra de uma sexta unidade por US$12 

                                                           
1117 AHMRE, ISrPR (1977), ISrPR nº 116, Silveira-Geisel, “Entrevista solicitada pelo Embaixador da 
União Soviética. Tratado de Não-Proliferação”. Brasília, 20 de maio de 1977, Anexo II, “I-Comércio”, p. 
2-3. 
1118 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
“V Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS-Ata Final”, Moscou, 23 de junho de 1977, p. 2-3.  
1119 Ibid., p. 4. Veja também AHMRE, ISrPR (1977), ISrPR nº 116, Silveira-Geisel, “Entrevista solicitada 
pelo Embaixador da União Soviética. Tratado de Não-Proliferação”. Brasília, 20 de maio de 1977, Anexo 
II, “IV-V Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS (Moscou, junho de 1977)”, p. 4. 
1120 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
“V Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS-Ata Final”, Moscou, 23 de junho de 1977, p. 4-5. 
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milhões1121. A barragem de Sobradinho seria inaugurada em maio de 1978 pelo presidente 

Geisel1122.  

A usina hidrelétrica de Itaipu, no entanto, não contaria com unidades geradoras 

soviéticas. Espósito Neto (2012) afirma que o Itamaraty, inicialmente, buscou utilizar as 

negociações com a União Soviética para barganhar “concessões políticas e econômicas” 

da superpotência socialista ou dos Estados Unidos. Segundo o mesmo autor, acreditava-

se que haveria transferência de tecnologia da URSS ao Brasil no tocante à construção de 

grandes barragens. A participação da URSS na empreitada, no entanto, teria sido vetada 

pelo ditador paraguaio, Alfredo Stroessner1123. Do lado brasileiro, no entanto, segundo o 

chanceler Silveira, também houve impedimento. Para o ministro, havia sido “impossível” 

para a URSS participar da concorrência para Itaipu, uma vez que “os grupos brasileiros 

aptos a concorrer” já tinham “vinculações tradicionais” com empresas transnacionais de 

países desenvolvidos ocidentais1124.  

 

5.3 Uma conjuntura internacional especial 

 

Com a queda da participação do Leste Europeu nas exportações brasileiras em 

1978, ressurgiria a ideia de um “esforço coordenado do Governo” para aumentar o 

intercâmbio comercial com a região. Além disso, como já visto, poderia ser negociada, 

segundo mensagem do novo chanceler, Ramiro Saraiva Guerreiro, para o presidente 

Figueiredo, uma “efetiva cooperação industrial e científica com os países dessa área”1125. 

A União Soviética, portanto, não era uma exceção no quadro da política externa brasileira 

para o Leste Europeu.  

                                                           
1121 CPDOC-FGV, EG pr 1974.03.00/2, Informação para o Senhor Ministro de Estado, Secreto, “Acordo 
de fornecimento de maquinaria soviética ao Brasil e de mercadorias à URSS. Prorrogação do prazo para 
conclusão de contratos”. Brasília, sem data exata, março de 1978, p. 1. Até meados de março de 1978, no 
entanto, uma renovação dos termos desse acordo ainda não havia sido feita. 
1122 O Estado de S. Paulo, 28 de maio de 1978, p. 34.  
1123 ESPÓSITO NETO (2012, p. 268). É possível que a expectativa de transferência de tecnologia soviética 
estivesse relacionada à construção da usina do Foz de Areia (PR). Esse projeto incorporou conhecimento 
soviético para a construção da barragem. Veja MELLO (2011, p. 422). As obras dessa usina foram iniciadas 
em 1975 e a planta entrou em funcionamento em 1980. Veja 
https://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel2.nsf%2F04
4b34faa7cc1143032570bd0059aa29%2Fe307f2c9b2edc56303257412004fdb91. Acessado em 6 de março 
de 2019.  
1124 AHMRE, ISrPR (1977), ISrPR nº 116, Silveira-Geisel, “Entrevista solicitada pelo Embaixador da 
União Soviética. Tratado de Não-Proliferação”. Brasília, 20 de maio de 1977, Anexo II, “I-Comércio”, p. 
1-3. 
1125 AHMRE, ISrPR (1979), ISrPR nº 300, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Entendimentos comerciais com 
a URSS. Petróleo”. Brasília, 27 de dezembro de 1979, p. 1. 
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Por ocasião da posse de Figueiredo, em 15 de março de 1979, o presidente do 

Presidium do Soviete Supremo da URSS, Leonid Brezhnev, enviou carta de felicitações 

ao novo presidente brasileiro. Lembrava que o fato de URSS e Brasil desenvolveram 

“com êxito” relações comerciais e econômicas, além de uma “colaboração prática” na 

ONU e em outros organismos multilaterais, era motivo de “satisfação”1126. A carta foi 

entregue em mãos ao chanceler Saraiva Guerreiro pelo vice-ministro do Exterior da 

URSS, Vassily Kuznetsov, em “audiência especial” durante a recepção de posse no 

Palácio Itamaraty1127.  

Em setembro de 1979, Guerreiro enviou mensagem a Figueiredo argumentando 

que alguns setores específicos no Brasil tinham, “comprovadamente”, interesse em 

negociar um acordo “básico de cooperação econômica, científica e tecnológica” com a 

URSS. Mencionava, como exemplos, um acordo de cooperação recentemente assinado 

entre a Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia (CBMM) e o Ministério do 

Ferro e Aço da URSS; um contrato de transferência de tecnologia, no ramo industrial, 

entre a Logotec, empresa privada de São Paulo, e a Licensintorg; uma carta de intenções 

do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) com a mesma estatal 

soviética para “eventual cooperação” no setor de hidrólise da madeira, visando à produção 

de etanol; e um contrato para construção de uma usina hidrelétrica, próximo de ser 

assinado pela Cesp, do qual constaria “transferência de tecnologia” para a construção de 

barragens. “Outras possibilidades”, segundo o chanceler, estavam “em estudo” e 

deveriam se concretizar nos meses seguintes1128.  

                                                           
1126 AHMRE, ISrPR (1979), ISrPR nº 58, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Relações Brasil-União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Carta do Presidente do Presidium do Soviete Supremo. Projeto de 
resposta”. Brasília, 17 de abril de 1979, Anexo Carta Brejnev-Figueiredo, Moscou, Kremlin, 15 de março 
de 1979 (Tradução não oficial).  
1127 AHMRE, ISrPR (1979), ISrPR nº 58, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Relações Brasil-União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Carta do Presidente do Presidium do Soviete Supremo. Projeto de 
resposta”. Brasília, 17 de abril de 1979, Anexo minuta carta Figueiredo-Brejnev, Brasília, 5 de abril de 
1979, p. 1. Uma semana depois da posse de Figueiredo, o vice-ministro do Comércio Exterior, Alexei 
Manjulo, enviava mensagem ao encarregado de negócios da Embaixada do Brasil em Moscou afirmando 
que o governo soviético estava de acordo em prorrogar até 30 de outubro de 1979 a assinatura de contratos 
previstos no âmbito do Acordo para Fornecimento de Máquinas e Equipamentos da URSS ao Brasil – os 
termos do entendimento eram válidos até dia 24 de março. As condições fixadas em 1975 permaneceriam 
inalteradas. Veja AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 
1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, Manjulo-Faria, Moscou, 23 de março de 1979. 
1128 AHMRE, ISrPR (1979), ISrPR nº 190, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Acordo de Cooperação 
Científica e Tecnológica com a URSS”. Brasília, 17 de setembro de 1979, p. 1-2. Entre outros temas 
figuravam a exploração do xisto betuminoso, o aproveitamento de turfas para fins energéticos, e a 
transferência de tecnologia nos equipamentos adquiridos para o setor hidrelétrico brasileiro (turbinas e 
geradores), bem como das “eventuais linhas de transmissão a grandes distâncias para Furnas”. Veja 
AHMRE, ISrPR (1979), ISrPR nº 190, Baena Soares-Figueiredo, Secreto, “VI Reunião da Comissão Mista 
Brasil-URSS”. Brasília, 27 de setembro de 1979, p. 1. 
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Lembrava também que, em viagem recente do presidente da IBDF à União 

Soviética, o Comitê Estatal de Ciência e Tecnologia havia mencionado a “necessidade de 

ser dada uma moldura jurídica” para os entendimentos futuros nesses campos. Do lado 

brasileiro, de acordo com Guerreiro, havia, da mesma forma, “áreas [do conhecimento] 

de grande interesse” para a comunidade científica e “real interesse” do governo brasileiro 

em estabelecer um “quadro legal”, capaz de “regular e controlar as iniciativas isoladas” 

que começavam a ser exploradas pela iniciativa privada. Por último, o estabelecimento 

desse acordo ainda facilitaria o trânsito de missões técnicas brasileiras à URSS1129.    

Guerreiro recordava que a “diretriz governamental” vigente era no sentido de 

“evitar a formalização de entendimentos” no setor científico e tecnológico com países 

socialistas, sob o argumento de que seria “necessário, antes, materializar-se efetiva 

cooperação científica-tecnológica, em campos bem determinados”. No entanto, como ele 

mesmo expôs na mensagem, alguns setores brasileiros – públicos e privados – já haviam 

iniciado “formas diversas de cooperação científica e tecnológica” com a URSS1130. 

Solicitou, dessa forma, que se o presidente achasse “oportuno”, o Itamaraty poderia 

preparar um projeto de acordo que serviria como base nas negociações com as autoridades 

soviéticas. Lembrou ainda que a URSS mantinha esse tipo de entendimento assinado com 

os EUA, Canadá, Argentina, México, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia e Guiana1131. 

Sendo a líder de seu bloco, no entanto, era natural que as relações da URSS com 

o Brasil se revestissem, também, de algumas particularidades. Em dezembro de 1979, o 

chanceler informava o presidente a respeito da elaboração de uma proposta ao governo 

soviético, na qual constavam os “itens mais importantes para o Brasil”: fornecimento 

“regular” de petróleo, abertura de mercado para produtos brasileiros e transferência de 

tecnologia no setor energético. Segundo informações da Embaixada do Brasil em 

Moscou, prosseguia Guerreiro, a obtenção de uma quota de petróleo soviético para 1980 

era “problemática”, mas as autoridades soviéticas não excluíam a possibilidade de 

exportação, como de outras fontes de suprimento energético (sem especificá-las) ao 

Brasil1132. Ao enviar a mensagem ao presidente, o chanceler ainda adicionou que, em 

                                                           
1129 AHMRE, ISrPR (1979), ISrPR nº 190, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Acordo de Cooperação 
Científica e Tecnológica com a URSS”. Brasília, 17 de setembro de 1979, p. 1-2.  
1130 Ibid., p. 1.  
1131 Ibid., p. 2.  
1132 AHMRE, ISrPR (1979), ISrPR nº 300, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Entendimentos comerciais com 
a URSS. Petróleo”. Brasília, 27 de dezembro de 1979, p. 2. 
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conversa com o ministro-chefe da Secretaria de Planejamento, Antônio Delfim Netto, 

esse assunto havia sido considerado de “forma positiva”1133.  

Na proposta mencionada, é interessante notar que “o parceiro comercial ideal” 

para o Brasil era apresentado como aquele capaz de fornecer petróleo, que pudesse 

comprar produtos brasileiros que pagariam a aquisição de petróleo, não impusesse 

barreiras protecionistas e que tivesse “possibilidade de diversificar o seu comércio” com 

o Brasil. A URSS seria, seguindo esse raciocínio, um dos “poucos países” que atenderiam 

a esses requisitos, por dispor de “excedente exportável” de petróleo – “devendo colocar 

no mercado, em 1980, cerca de 10 milhões de toneladas” –, ser “grande importador” de 

produtos agrícolas (soja, café, cacau, oleaginosas), ter interesse na ampliação e 

diversificação das trocas com o Brasil e por não impor barreiras protecionistas1134.    

A ideia era oferecer um “pacote de compra e venda, suficientemente atraente 

para a URSS”, capaz de tornar possível o “fornecimento de óleo cru ao Brasil”. Um 

“contrato plurianual” de fornecimento de petróleo (1 ou 2 milhões de toneladas ao ano1135) 

e de equipamentos para “exploração e perfuração” de petróleo seria contrabalançado por 

um “contrato plurianual para fornecimento de grãos” (soja, eventualmente milho), café, 

cacau, oleaginosas, açúcar, frutas, couros, sisal, juta e minérios (bauxita e nióbio), no 

valor de US$1 bilhão. Além desses produtos, o Brasil poderia “negociar a ampliação do 

mercado” para fios de lã, têxteis, calçados e confecções1136. 

Possibilidades de cooperação na área científica e tecnológica também eram 

mencionadas na proposta. Uma delas era o engajamento da Braspetro na pesquisa das 

“grandes reservas petrolíferas no mar de Okhotsk”1137. Outra tratava de uma cooperação 

                                                           
1133 Ibid., p. 3. 
1134 AHMRE, ISrPR (1979), ISrPR nº 300, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Entendimentos comerciais com 
a URSS. Petróleo”. Brasília, 27 de dezembro de 1979, Anexo “Proposta de negociação, a nível de governo, 
com a URSS visando a ampliação do intercâmbio comercial”, p. 1.  
1135 Para um gráfico sobre a dependência externa de petróleo veja MORELI ROCHA (2016, p. 95).  
1136 A exportação à URSS de substâncias para a fabricação de fertilizantes e produtos farmacêuticos, outros 
materiais não-ferrosos (enxofre, cobre, níquel, cromo, apatita e alumínio) e a importação de máquinas e 
equipamentos soviéticos também integravam a proposta – apesar de haver uma anotação já sublinhando a 
existência de uma proposta de uma empresa francesa para Porto Primavera (a qual seria a fornecedora dos 
equipamentos em vez da URSS. Agradeço a Rubens Antonio Barbosa por confirmar essa informação). 
Essas transações, além da venda de bauxita e nióbio brasileiros, estão caracterizadas como “interesse 
URSS” em anotações ao longo do documento. Outras observações manuscritas dignas de nota dizem que 
os não-ferrosos brasileiros tinham “disponibilidade reduzida” e que a importação de determinados tipos de 
máquinas e equipamentos soviéticos era “difícil de definir, pois envolvia empresas privadas”. Caracterizado 
como “interesse Brasil” está o contrato plurianual para fornecimento de petróleo soviético. Veja AHMRE, 
ISrPR (1979), ISrPR nº 300, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Entendimentos comerciais com a URSS. 
Petróleo”. Brasília, 27 de dezembro de 1979, Anexo “Proposta de negociação, a nível de governo, com a 
URSS visando a ampliação do intercâmbio comercial”, p. 2.  
1137 Mar situado no extremo oriente russo ao norte da ilha japonesa de Hokkaido.  
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para exploração de área da Amazônia Ocidental, “geologicamente muito semelhante às 

zonas já pesquisadas na URSS”1138.  

Ainda no final de 1979, o Acordo de Fornecimento de Máquinas e Equipamentos 

de 1975 seria prorrogado até 1982. Segundo a proposta brasileira remetida a Figueiredo, 

a concordância do governo da URSS em prolongar o entendimento deveria ser 

compreendida como uma demonstração de “vontade política do lado soviético”, já que os 

pagamentos se estenderiam por um período de 10 anos, com a manutenção da mesma taxa 

de juros de 4,5% ao ano. Os recursos obtidos dessas transações continuariam a ser 

utilizados pela URSS, em sua totalidade, para a aquisição de produtos brasileiros, sendo 

mantido o percentual de 30% de manufaturados1139.  

A VI Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS seria realizada em outubro de 

1979 em Brasília. Do lado brasileiro, além da esperada participação de representantes da 

Petrobras, Eletrobras, e dos ministérios da Fazenda e da pasta da Indústria e Comércio, 

chamam a atenção os seis representantes do Ministério das Minas e Energia, além de dois 

representantes do CNPq – incluindo um diretor e o superintendente de Cooperação 

Internacional do órgão. Representantes das tradings Interbras, Comexport e Werco 

também estavam presentes como observadores1140. Do lado soviético, o chefe do 

Departamento de Comércio com os Países da América do Ministério do Comércio 

Exterior, N. Zinoviev, além do diretor-geral da Energomachexport e representantes do 

Comitê Estatal de Ciência e Tecnologia e do Comitê Estatal de Relações Econômicas 

sublinhavam a importância das possibilidades de cooperação técnica e científica entre os 

dois países1141.  

Ao rememorar que nos anos de 1977 e 1978 ocorrera uma redução 

“significativa” do intercâmbio bilateral – após ter “alcançado seu nível mais alto, em 

                                                           
1138 AHMRE, ISrPR (1979), ISrPR nº 300, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Entendimentos comerciais com 
a URSS. Petróleo”. Brasília, 27 de dezembro de 1979, Anexo “Proposta de negociação, a nível de governo, 
com a URSS visando a ampliação do intercâmbio comercial”, p. 2-3. Outros pontos interesse, já conhecidos, 
eram mencionados: tecnologia e uso do xisto, gaseificação do carvão mineral, tecnologia para tratamento e 
utilização de turfas e linhetos, linhas de transmissão de energia elétrica a longa distância, eventual 
fornecimento de placas para a indústria siderúrgica e hidrólise da madeira para produção de etanol.  
1139 AHMRE, ISrPR (1979), ISrPR nº 300, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Entendimentos comerciais com 
a URSS. Petróleo”. Brasília, 27 de dezembro de 1979, Anexo “Proposta de negociação, a nível de governo, 
com a URSS visando a ampliação do intercâmbio comercial”, p. 3.  
1140 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
“Ata Final da VI Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS”, Brasília, 4 de outubro de 1979, Anexo I, 
“Delegação do Brasil à VI Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS”, p. 1-3.  
1141 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
“Ata Final da VI Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS”, Brasília, 4 de outubro de 1979, Anexo II, 
“Delegação da URSS à VI Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS”, p. 1-2.  
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todos os campos, em 1976” –, as delegações concordariam sobre a necessidade, mais uma 

vez, de maior diversificação dos produtos trocados, especialmente manufaturados (bens 

e equipamentos) e semimanufaturados. A parte brasileira mencionou que a 

“descontinuidade do fornecimento de petróleo da URSS” ao Brasil era uma das “causas 

principais” da diminuição dos “valores totais” trocados entre os dois países. Prosseguiu 

afirmando que um “novo contrato de fornecimento de óleo cru” proporcionaria 

“substancial incremento” no intercâmbio e um desenvolvimento “mais equilibrado” da 

balança comercial1142. Para 1980, manifestava interesse em firmar um contrato entre a 

Petrobras e a Soyuzneftexport com “quantidades iguais ou superiores” às que vinham 

sendo comercializadas “a partir de 1974”, em bases a serem acordadas entre as duas 

companhias. A delegação soviética respondeu que essa estatal soviética examinaria essa 

possibilidade entre novembro e dezembro, quando seria estabelecido o programa de 

vendas para o ano seguinte1143.  

A parte soviética forneceu informações a respeito das “responsabilidades e 

atribuições” do Comitê Estatal de Relações Econômicas. Mencionou as seguintes áreas 

de “interesse recíproco” para cooperação: energia, construção de barragens, fornos para 

fundição, linhas de transmissão, química, produção de álcool, silos e irrigação. Afirmou 

também que tinha interesse em enviar geólogos ao Brasil para examinar com a Petrobras 

as possibilidades existentes de prospecção mineral1144. Ambas as delegações ainda 

manifestaram satisfação pela implantação do Acordo de Cooperação assinado entre a 

Companhia Brasileira de Metal e Metalúrgica e o Ministério da Siderurgia da URSS a 

respeito da utilização do ferro-nióbio1145.  

Também chegaram a um entendimento sobre uma nova prorrogação, dessa vez 

até 30 de outubro de 1982, dos “prazos para a conclusão dos contratos” celebrados sob a 

égide do Acordo Silveira-Manjulo de 1975. Além disso, foi acordado que outras 

instituições bancárias brasileiras – além do Banco do Brasil – poderiam fornecer aval ou 

garantia aos contratos celebrados em conformidade com o Acordo para Fornecimento de 

Máquinas e Equipamentos da URSS ao Brasil. Negociações a respeito da ampliação das 

                                                           
1142 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
“Ata Final da VI Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS”, Brasília, 4 de outubro de 1979, p. 1-2. 
1143 Ibid., p. 4. 
1144 Ibid., p. 5. 
1145 Ibid., p. 7.  
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atribuições da Comissão Mista, com a inclusão de assuntos de “cooperação econômica, 

científica e tecnológica”, também seriam iniciadas1146.   

O envolvimento militar soviético no Afeganistão, a partir de dezembro de 1979, 

no entanto, induziria uma mudança no comportamento internacional do governo norte-

americano que teria reflexo nas suas relações com o Brasil. Em mensagem ao presidente 

da República no dia 11 de janeiro de 1980, Guerreiro comentava a respeito de uma 

mensagem enviada a ele pelo secretário de Estado norte-americano, Cyrus Vance, e de 

outra enviada a Figueiredo pelo presidente Carter. Dizia que ambas tratavam, em “termos 

candentes”, da situação no Afeganistão e convidavam o Brasil a se fazer representar em 

uma reunião sobre produtos oleaginosos que aconteceria em Washington no dia 14, a qual 

contaria também com a presença da Argentina1147. 

O chanceler defendia um “envolvimento moderado” do governo brasileiro na 

questão, pois acreditava que o embargo nas exportações de cereais havia sido 

“originalmente adotado de forma unilateral e, portanto, à revelia” de Brasília. Além disso, 

considerava o volume de oleaginosas (óleo de mamona, soja em grãos e óleo de soja) 

exportadas do Brasil para a URSS “bastante pequeno no contexto do mercado 

internacional”. Prosseguia asseverando que “a questão do Afeganistão” estava em exame 

na ONU, e a delegação brasileira iria reiterar o apoio do Brasil aos princípios da 

autodeterminação e não intervenção, a fim de mostrar seu desagrado com a interferência 

soviética naquele país. Considerava também a “resposta matizada” que as “gestões norte-

americanas” estavam recebendo de outros países exportadores de cereais, como uma nota 

pública da Argentina sobre o assunto. Por último, lembrava que o embargo decretado 

poderia ter um impacto “baixista” nas cotações internacionais das oleaginosas, o que não 

seria de interesse para um país exportador de produtos agrícolas como o Brasil1148.  

O governo norte-americano, preocupado com a situação, convocou uma reunião 

sobre oleaginosas com representantes do Brasil e da Argentina em Washington. O Brasil 

foi representado pelo chefe do Setor Econômico da embaixada. O governo Carter 

                                                           
1146 Ibid. Para a formalização do entendimento sobre a questão do aval ou garantia de outras instituições 
bancárias aos contratos celebrados sob a égide do Acordo de 1975, veja AHMRE, Atos Internacionais: 
Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, “Ata Final da VI Reunião da 
Comissão Mista Brasil-URSS”, Brasília, 4 de outubro de 1979, Anexo III, Guerreiro-Manjulo, Brasília, 4 
de outubro de 1979, p. 1-2.  
1147 AHMRE, ISrPR (1980), ISrPR nº 5, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Situação no Afeganistão. Reunião 
sobre oleaginosas em Washington”. Brasília, 11 de janeiro de 1980, p. 1. Para as cartas veja Anexo Carter-
Figueiredo, Washington, 11 de janeiro de 1980, 2 pp. e Vance-Guerreiro, Washington, 11 de janeiro de 
1980.  
1148 AHMRE, ISrPR (1980), ISrPR nº 5, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Situação no Afeganistão. Reunião 
sobre oleaginosas em Washington”. Brasília, 11 de janeiro de 1980, p. 1-2.  
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solicitava ao Brasil e à Argentina que se abstivessem de “substituir as quantidades que os 

Estados Unidos deveriam normalmente exportar” à URSS, entre outubro de 1979 e 

setembro de 1980, e que foram embargadas (cerca de 800 mil toneladas de soja em grão 

e 500 mil toneladas de torta e farelo de soja). O representante dos EUA considerava 

legítima a venda à URSS por outros fornecedores, mas considerava que esses países 

poderiam exportar apenas quantidades que tinham paralelo com sua “performance” 

tradicional. Solicitou ainda que os principais exportadores se mantivessem em 

“permanente consulta e coordenação” para que as vendas norte-americanas suspensas à 

URSS não fossem substituídas1149.  

A Argentina, por outro lado, afirmou que se opunha a embargos e que não 

dispunha de meios para coagir seu comércio privado de exportação a funcionar de outro 

modo. Todavia, asseverou que o governo argentino não tomaria medidas para induzir 

vendas extraordinárias à URSS1150.  

Ao expor esses dados ao presidente, Guerreiro sugeria que a resposta às 

autoridades norte-americanas afirmasse que a administração brasileira compreendia os 

motivos que levaram o governo Carter a “sustar suas exportações de soja à União 

Soviética”. Além disso, diria que o governo brasileiro não tencionava “cercear o 

encaminhamento normal” das exportações, mas não tomaria medidas tendentes a 

substituir os fornecimentos dos Estados Unidos à URSS. Por último, esperava que o 

governo norte-americano procurasse “evitar” que o embargo de suas vendas à URSS 

provocasse “efeitos depressivos sobre as cotações de soja no mercado internacional”1151.  

Argumentava que, desse modo, o governo brasileiro se absteria de responder à 

solicitação norte-americana de manter um sistema de consulta e coordenação 

“especificamente voltado para controle de vendas à URSS”. Para o chanceler, o Brasil 

não chegaria “a dar uma resposta negativa aos Estados Unidos”, mas procuraria “elidir o 

assunto, de modo a preservar” sua “liberdade de ação”1152.   

A pressão norte-americana aumentaria. Ainda no final de janeiro, o general 

Andrew Goodpaster viria ao Brasil na qualidade de emissário especial do presidente 

Carter. Ao examinar a questão do embargo de cereais e oleaginosos à URSS decretado 

                                                           
1149 AHMRE, ISrPR (1980), ISrPR nº 5, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Situação no Afeganistão. Reunião 
sobre oleaginosas em Washington”. Brasília, 11 de janeiro de 1980, p. 2-3. 
1150 Ibid., p. 2. 
1151 Ibid., p. 3. 
1152 Ibid.. 
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pelos Estados Unidos, em reunião com Guerreiro, Goodpaster considerava razoável que 

o Brasil vendesse entre 400 e 500 mil toneladas de soja para a URSS. Além disso, ele se 

manifestava preocupado com eventuais operações triangulares de venda e dizia que o 

governo norte-americano iria observar cuidadosamente o mercado. Acrescentou a 

importância de o trigo comprado pelo Brasil não ser reexportado e solicitou que eventuais 

informações a respeito dos níveis das importações soviéticas fossem compartilhadas1153.  

Em resposta, o chanceler declarou que o governo brasileiro não cogitava 

estabelecer “qualquer teto para suas exportações”, mas não tinha, por outro lado, “planos 

especiais para estimular suas vendas de soja para a União Soviética”. Lembrou – com a 

concordância do general – que as vendas brasileiras desse produto em 1979 não poderiam 

ser consideradas normais, dado seu caráter irregular ao longo dos últimos anos. Assinalou 

a preocupação brasileira com a existência de estoques norte-americanos, o que poderia 

“deprimir o mercado”1154.   

Além disso, Guerreiro advertiu Goodpaster que “possíveis vendas soviéticas de 

petróleo para o Brasil seriam um elemento do comércio bilateral Brasil-URSS”; portanto, 

a questão deveria ser avaliada de “maneira global”, ou seja, considerando também as 

importações brasileiras. Acrescentou que o Brasil não tentaria “desviar artificialmente 

vendas para a URSS”, mas que isso somente seria feito se o país se visse forçado “pelas 

vendas dos estoques americanos” aos mercados tradicionais do Brasil1155.  

Ao examinar as consequências da intervenção soviética no Afeganistão, em 

mensagem a Figueiredo, o chanceler afirmava que a “existência de interesses 

diversificados”, sob “formas variadas de ligação econômica com os países do Leste 

Europeu” era um fator que dificultava a adoção de “pacotes de medidas a serem 

unilateralmente decididos pela EUA e em seguida uniformemente implementadas por 

todos os países ocidentais”. O mesmo acontecia, na maior parte das vezes, segundo 

Guerreiro, com os países de Terceiro Mundo, nos quais as “vulnerabilidades à interrupção 

de correntes comerciais ou à desorganização de mercado em virtude de medidas 

unilaterais” seriam ainda maiores. Daí a decisão brasileira em continuar a “comerciar 

                                                           
1153 AHMRE, ISrPR (1980), ISrPR nº 37, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Situação no Afeganistão. 
Relações Brasil-EUA. Visita do General Goodpaster”. Brasília, 14 de fevereiro de 1980, p. 5. 
1154 Ibid.. 
1155 Ibid., p. 6. Para as conversações entre Goodpaster e Figueiredo sobre o mesmo assunto veja Anexo 
“Audiência do presidente da República ao general Andrew Jackson Goodpaster, enviado especial do 
presidente dos Estados Unidos da América”, Brasília, 28 de janeiro de 1980, p. 4-6.  
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normalmente com a URSS, sem, entretanto, fazer esforços especiais para aproveitar as 

oportunidades comerciais” derivadas do embargo1156.  

Tal posição brasileira renderia dividendos políticos com a URSS. Em abril de 

1980, uma delegação parlamentar soviética liderada por Eduard Shevardnadze visitaria o 

Brasil. Shevardnadze, deputado do Soviete das Nacionalidades do Soviete Supremo da 

URSS e membro suplente do bureau político do Comitê Central do PCUS, vinha 

acompanhado de mais cinco deputados. A comitiva se reuniria com Guerreiro no dia 15 

de abril, e nessa ocasião Shevardnadze transmitiu ao chanceler um “convite verbal” de 

Brezhnev para que Figueiredo visitasse a URSS. Além disso, entregou a Guerreiro uma 

mensagem escrita do chefe de Estado soviético ao presidente do Brasil, elogiando a 

“política externa independente” do país, bem como sua orientação no sentido de 

“desenvolver a cooperação com todos os países do mundo sem tomar em consideração os 

seus regimes políticos”. Dizia ainda que essa posição elevava indubitavelmente o 

“prestígio” do Brasil no mundo e seu “papel na resolução dos problemas mais importantes 

da atualidade”1157.  

O tom amistoso transparecia a busca por uma aproximação. Em mensagem a 

Figueiredo, o chanceler afirmava que a visita ocorria alguns dias depois de o ministro dos 

Negócios Estrangeiros da URSS, Andrei Gromyko, ter concedido audiência ao novo 

embaixador do Brasil em Moscou, Sizínio Pontes Nogueira, e “recebido pessoalmente” 

do brasileiro as cópias de suas credenciais1158 – a praxe local era isso ser feito por um dos 

vice-ministros ou chefe de área do MID. A participação do ministro era destinada, 

segundo o novo embaixador do Brasil na URSS, para “casos de relações especiais”1159. 

                                                           
1156 AHMRE, ISrPR (1980), ISrPR nº 45, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Situação no Afeganistão. Posição 
do Brasil”. Brasília, 25 de fevereiro de 1980, Anexo “Intervenção Soviética no Afeganistão”, p. 10-11.  
1157 AHMRE, ISrPR (1980), ISrPR nº 86, Guerreiro-Figueiredo, Confidencial, “Visita de Delegação 
parlamentar soviética. Convite ao Senhor Presidente da República para visitar a União Soviética”. Brasília, 
16 de abril de 1980, p. 1. Para as citações da carta de Brezhnev veja AHMRE, ISrPR (1980), ISrPR nº 86, 
Guerreiro-Figueiredo, Confidencial, “Visita de Delegação parlamentar soviética. Convite ao Senhor 
Presidente da República para visitar a União Soviética”. Brasília, 16 de abril de 1980, Anexo carta Brejnev-
Figueiredo, Moscou, Kremlin, 10 de março de 1980 (tradução não oficial), p. 1. O tom da carta é amistoso 
e não protocolar. Para Brezhnev, as visitas parlamentares poderiam “fomentar e aprofundar as relações 
soviético-brasileiras”, p. 2.  
1158 AHMRE, ISrPR (1980), ISrPR nº 86, Guerreiro-Figueiredo, Confidencial, “Visita de Delegação 
parlamentar soviética. Convite ao Senhor Presidente da República para visitar a União Soviética”. Brasília, 
16 de abril de 1980, p. 1-2.  
1159 AHMRE, 900(B46)(F45) (junho de 1974...), Moscou-MRE, Secreto, “Relações Brasil-URSS. 
Entrevista com ministro A. A. Gromyko”. Moscou, 7 de abril de 1980, p. 1. Nogueira estava correto. A 
divulgação na imprensa de seu encontro com Gromyko provocaria – segundo as próprias palavras do 
brasileiro – “repercussão nos círculos diplomáticos de Moscou”. O embaixador da Argentina na URSS 
buscou, junto à representação brasileira, qual era o motivo de Nogueira ser recebido pessoalmente por 
Gromyko, além de verificar informações até com o chefe de Cerimonial do MID para saber se o protocolo 
havia sido alterado. O embaixador do Canadá na URSS disse a Nogueira que o embaixador da Grã-Bretanha 
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Gromyko recebeu Nogueira e ressaltou que as relações entre Brasil e URSS 

atravessavam uma fase muito boa. Disse que achava importante que tais relações 

encontrassem um nível de estabilidade, evitando “altos e baixos” do passado. Mencionou 

o intercâmbio comercial entre os dois países afirmando que, certamente, o “[Brasil] não 

vinha em último lugar” e mostrou conhecer as cifras envolvidas nas trocas bilaterais nos 

anos recentes. O ministro concordou com o embaixador no que diz respeito às 

possibilidades de um aumento do intercâmbio devido às potencialidades dos dois países. 

Gromyko, no entanto, acreditava também na ampliação das relações políticas que então 

se apresentavam como um “grande oceano”, em suas próprias palavras, a ser 

explorado1160.  

Segundo Guerreiro, o gesto de Gromyko constituiu uma “demonstração de 

apreço pelo Brasil”. Assim, a missão parlamentar da URSS ao Brasil reafirmaria, por 

meio da mensagem de Brezhnev e do convite ao presidente, ainda de acordo com o 

chanceler, o “empenho que a União Soviética” colocava nas suas relações com o Brasil e 

o “desejo do Kremlin em prestigiar-nos”1161.  

Ponderava, no entanto, que apesar da “nítida relevância”, para ambos os países, 

de incrementar a cooperação econômica e comercial e diversificar as fontes de suprimento 

e produção, a URSS se encontrava “diplomaticamente isolada” em virtude de sua 

intervenção no Afeganistão. Era do interesse da superpotência socialista, portanto, 

revitalizar sua “imagem no plano internacional” e fortalecer a “confiança de seus 

parceiros1162”.  

                                                           

teve seu primeiro encontro com Gromyko apenas 10 meses depois de chegar a Moscou e que o embaixador 
da Holanda – o qual havia acabado de deixar seu posto na capital soviética – nunca tinha tido uma entrevista 
com o ministro dos Negócios Estrangeiros da URSS. Veja AHMRE, 900(B46)(F45) (junho de 1974...), 
Moscou-MRE, Secreto, “Relações Brasil-URSS. Entrevista com Gromyko”. Moscou, 12 de abril de 1980, 
p. 1-2.  
1160 AHMRE, 900(B46)(F45) (junho de 1974...), Moscou-MRE, Secreto, “Relações Brasil-URSS. 
Entrevista com ministro A. A. Gromyko”. Moscou, 7 de abril de 1980, p. 2.  
1161 AHMRE, ISrPR (1980), ISrPR nº 86, Guerreiro-Figueiredo, Confidencial, “Visita de Delegação 
parlamentar soviética. Convite ao Senhor Presidente da República para visitar a União Soviética”. Brasília, 
16 de abril de 1980, p. 1-2. No final de fevereiro, em um discurso feito a eleitores em um distrito de Moscou, 
Brezhnev fez referência ao Brasil. ‘Boas relações e cooperação mutuamente vantajosas estão se 
desenvolvendo com muitas dúzias de países na Ásia, África e América Latina, seja na grande Índia ou no 
pequeno Benin, na República da Argélia ou na monarquia da Jordânia, na vizinha Turquia ou no distante 
Brasil. Nós valorizamos as relações com todos esses estados, respeitamos os direitos deles, não cobiçamos 
as riquezas deles e não buscamos [estabelecer] bases militares neles. Nós valorizamos a proximidade de 
nossas posições em muitos assuntos internacionais, mas nós não tentamos dizer a eles qual política seguir’. 
Veja AHMRE, 940(F45)(XX) (11 de fevereiro 1980...), Confidencial, “Política. Afeganistão. Discurso de 
Brejnev. Referência ao Brasil”, sem local exato, 4 de março de 1980. O texto do discurso está em inglês no 
documento.  
1162 AHMRE, ISrPR (1980), ISrPR nº 86, Guerreiro-Figueiredo, Confidencial, “Visita de Delegação 
parlamentar soviética. Convite ao Senhor Presidente da República para visitar a União Soviética”. Brasília, 
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No mês seguinte, o embaixador Nogueira seria recebido pelo vice-ministro a 

cargo das relações com a América Latina, embaixador Igor Zemskov. O soviético 

sublinhou o bom momento das relações bilaterais manifestadas pela visita de 

parlamentares da URSS, pela aceitação do convite por parte de Figueiredo para visitar a 

União Soviética e por “pontos de contatos” entre as políticas dos dois países (sem 

mencioná-los explicitamente). A fim de ampliar as trocas de pontos de vista entre Brasil 

e URSS, Zemskov mencionou que poderia ser estudado um sistema de consultas 

periódico entre os ministérios do exterior dos dois países que previsse reuniões no nível 

de vice-ministro ou chefe de departamento – de forma análoga à que a URSS mantinha 

com outros países ocidentais, especialmente antes da abertura das reuniões da Assembleia 

Geral da ONU em Nova York1163.  

O Itamaraty responderia que, por iniciativa soviética, realizaram-se em Brasília, 

nos últimos anos, conversações entre representantes dos dois países a respeito dos 

“principais itens da agenda” da Assembleia Geral da ONU. De acordo com o MRE, a 

embaixada da URSS mostrava, novamente, a disposição de seu governo em enviar um 

“funcionário de alto nível” para consultas sobre a Assembleia de 1980. O governo 

brasileiro respondeu que “concordava em renovar o encontro” e que o nível de 

representação – chefe de departamento – seria mantido1164.  

Segundo o chefe da Divisão de Europa Oriental, Rubens Barbosa, a atitude do 

governo brasileiro ante o embargo econômico dos cereais e oleaginosas e o boicote às 

Olimpíadas de Moscou liderado pelos Estados Unidos ensejou, por parte da URSS, uma 

“série de gestos de boa vontade nunca registrados nas relações” com o Brasil. Dessa 

forma, prosseguia o conselheiro, a União Soviética já havia demonstrado ao Brasil seu 

“reconhecimento, de forma inequívoca, embora retórica”. Tratava-se, de acordo com seu 

ponto de vista, de “materializar, de forma concreta, gestos simbólicos”1165.  

Resumia, em seguida, os “principais assuntos” do Brasil com a URSS em quatro 

pontos – então, segundo ele, em “adiantada fase de exame pelos diversos órgãos internos” 

                                                           

16 de abril de 1980, p. 2. A intervenção soviética no Afeganistão foi condenada na Assembleia Geral da 
ONU, na Comissão de Direitos Humanos da ONU e na Conferência de Países Islâmicos. Além disso, 
críticas diretas de países ocidentais, do Terceiro Mundo e até da área socialista também ocorreram, p. 2.  
1163 AHMRE, 900(B46)(F45) (junho de 1974...), Moscou-MRE, Secreto, “Política. Relações Brasil-URSS. 
Entrevista do embaixador Pontes Nogueira com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros”. Moscou, 8 de 
maio de 1980, p. 1-2.  
1164 AHMRE, 900(B46)(F45) (junho de 1974...), MRE-Moscou, Secreto, “Relações Brasil-URSS. 
Assembleia Geral das Nações Unidas. Consultas”. Brasília, 13 de maio de 1980.  
1165 AHMRE, 900(B46)(F45) (junho de 1974...), Memorandum do chefe da DE-II ao chefe do DEU, 
Secreto, “Relações com a URSS”. Brasília, 16 de maio de 1980, p. 1.   
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brasileiros. Um “esquema global de intercâmbio comercial” com valor aproximado de 

US$3 bilhões em quatro ou cinco anos, que abrangia, “principalmente, o fornecimento a 

longo prazo de petróleo”, soja, manufaturados brasileiros, turbinas soviéticas para duas 

usinas hidrelétricas, tecnologia de produção de etanol a partir da madeira, processo de 

gaseificação do carvão in situ e exportação de navios brasileiros. Além disso, estavam 

sendo negociados a “ampliação das atribuições e regulamentação” da Comissão Mista 

Brasil-URSS e um acordo de cooperação científica e tecnológica com a superpotência 

socialista. O último ponto tratava da possível abertura de uma representação do Comitê 

Estatal de Relações Econômicas da URSS no Brasil1166.  

Prosseguia afirmando que os três últimos itens estavam sendo examinados pelo 

Itamaraty, o qual se pronunciaria sobre a “conveniência e oportunidade” de serem 

finalizados. O primeiro ponto já havia sido “amplamente discutido” entre ministérios e 

órgãos governamentais (MRE, Seplan, Ministério da Fazenda, Ministério das Minas e 

Energia, SNI e Secretaria-Geral do CSN) com representantes do setor privado – inclusive 

tratando do assunto, “por diversas vezes”, com o presidente Figueiredo e com os ministros 

da área econômica. A ideia era apresentar “todos os assuntos [de interesse brasileiro] de 

uma só vez”, de forma a maximizar o “poder de barganha para tentar aumentar as 

quantidades de petróleo, incrementar o volume das exportações e/ou melhorar” a razão 

entre a compra de produtos nacionais e as importações que o Brasil fizesse1167. 

Em mensagem ao secretário-geral, o chefe da Divisão de Europa, Ivan Batalha, 

concordava com Barbosa quanto à necessidade de se iniciarem conversas, sem demora e 

em caráter sigiloso, com a embaixada da URSS a respeito dos quatro pontos apontados 

pelo chefe de Divisão da Europa-II. O Brasil, segundo ambos, não deveria esperar o 

término das Olimpíadas de Moscou, em julho, para iniciar essas negociações e deveria 

marcar a próxima Reunião da Comissão Mista para setembro, a fim de que as tratativas 

fossem concluídas em seu âmbito – em agosto, segundo Barbosa, poderiam se desenrolar 

as negociações finais1168.   

                                                           
1166 Ibid., p. 2. As duas usinas hidrelétricas que teriam fornecimento de máquinas e equipamentos soviéticos 
ainda não estavam definidas. A SEPLAN deveria aprovar, até a semana seguinte, a indicação feita pelo 
Ministério das Minas e Energia dos dois projetos que seriam escolhidos. Não há indicação no documento, 
infelizmente, sobre quais haviam sido as escolhas do Ministério, p. 3. Sobre a cooperação no campo do 
etanol extraído da madeira, Barbosa afirma que o presidente da Coalbra havia lhe dito que os entendimentos 
a respeito da contratação de assistência soviética seriam abertos, de qualquer forma, em julho ou agosto de 
1980, p. 4.  
1167 AHMRE, 900(B46)(F45) (junho de 1974...), Memorandum do chefe da DE-II ao chefe do DEU, 
Secreto, “Relações com a URSS”. Brasília, 16 de maio de 1980, p. 2-3.   
1168 AHMRE, 900(B46)(F45) (junho de 1974...), Memorandum do chefe da DE-II ao chefe do DEU, 
Secreto, “Relações com a URSS”. Brasília, 16 de maio de 1980, p. 4. AHMRE, 900(B46)(F45) (junho de 
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Em julho, Batalha se encontraria com o embaixador Jukov e com o chefe da 

Representação Comercial da URSS em Brasília para entregar-lhes a proposta brasileira. 

O chefe da DEU, ao explicar o “espírito da proposta”, afirmou aos soviéticos que, 

“embora de natureza comercial, era evidente sua implicação política”. Isso ocorria, 

segundo ele, não só “pela inclusão [...] de itens específicos de interesse da URSS”, mas 

também pela “aceitação de parte do Governo brasileiro” em iniciar as negociações para a 

“eventual assinatura” de um Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica e para 

ampliação das atribuições da Comissão Mista Brasil-URSS. Por fim, disse que na 

hipótese de o governo soviético aceitar a proposta propunha agendar a próxima reunião 

da Comissão Mista para novembro de 19801169.  

Ainda em julho, a Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia do 

Estado de São Paulo mencionou ao Itamaraty entendimentos preliminares com empresas 

soviéticas para consultoria técnica no campo da exploração de petróleo em São Paulo. Ela 

se iniciaria com a vinda de três a quatro técnicos, que permaneceriam no país por 

aproximadamente um mês para discutir o conteúdo e formato do convênio que viria a ser 

assinado1170.  

Ao informar Figueiredo sobre essa iniciativa, Guerreiro ressaltou que, de acordo 

com a Embaixada da URSS, “contatos preliminares” já haviam sido feitos entre a empresa 

criada pelo governador Paulo Maluf para exploração de petróleo e gás no Rio Paraná, 

Paulipetro, e empresas soviéticas do setor de exploração de petróleo. Quanto à 

possibilidade de cooperação tecnológica, conversações tinham sido iniciadas – com o 

“conhecimento e aprovação” da Secretaria Geral do CSN, no sentido de assinar um 

“Acordo Básico” que permitiria ao governo federal o acompanhamento próximo de 

“todas as iniciativas” que fossem tomadas nesse campo, “inclusive em nível estadual”1171.  

                                                           

1974...), Despacho ao Memorandum DE-II/133, Chefe do DEU ao Secretário-Geral, Secreto. Brasília, 19 
de maio de 1980, p. 1.  
1169 AHMRE, 900(B46)(F45) (junho de 1974...), Despacho ao Memorandum DE-II/133, Chefe do DEU ao 
Secretário-Geral, Secreto. Brasília, 22 de julho de 1980. Em junho, a Seplan havia realizado reuniões com 
a Eletrobras e com representantes dos ministérios das Relações Exteriores, Fazenda, Minas e Energia, além 
do SNI, da SG/CSN e um grupo de tradings brasileiras (Interbras, Comexport e Werco), a fim de finalizar 
a proposta a ser apresentada à URSS. Nessas reuniões não foram discutidos os itens sobre o acordo de 
cooperação científica e tecnológica e a ampliação e regulamentação da Comissão Mista; entendidos como 
de competência exclusiva do Itamaraty. Veja AHMRE, 900(B46)(F45) (junho de 1974...), Despacho ao 
Memorandum DE-II/133, Memorandum do chefe da DE-II ao chefe do DEU, Secreto. Brasília, junho de 
1980, p. 1. Para uma cópia da proposta veja AHMRE, ISrPR (1981), ISrPR nº 51 (minuta com correções), 
Guerreiro-Figueiredo, Confidencial, “Entendimentos comerciais com a URSS”. Brasília, 13 de fevereiro 
de 1981, Anexo I, “Proposta de operação vinculada, Aide-Mémoire”, Brasília, 21 de julho de 1980, 3 pp.  
1170 AHMRE, ISrPR (1980), ISrPR nº 202, Guerreiro-Figueiredo, Confidencial, “Cooperação soviética na 
prospecção de petróleo em São Paulo”. Brasília, 24 de julho de 1980, p. 1. 
1171 Ibid., p. 1-2. 
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No mês seguinte, o embaixador Pontes Nogueira se reuniu em Moscou com o 

secretário-geral do MID, Yuri Fokin. No encontro também estavam presentes o 

subsecretário geral, o chefe interno do Departamento de América Latina do MID, além 

do conselheiro brasileiro Félix Faria. Nogueira se surpreendeu com o fato de “grande 

parte da exposição” feita por Fokin, sobre sua viagem recente ao Brasil, tratar de 

“problemas multilaterais”. Esperava a predominância de temas bilaterais, dada a 

aproximação em curso entre os dois países1172.  

Fokin observou que a détente deveria se “estender aos demais continentes e não 

ser apenas militar mas também política”. Nogueira, em mensagem ao Itamaraty, 

asseverou que essa afirmação tinha “um significado”, o qual não era “necessário 

salientar”1173. A aproximação, em bases políticas, com o Brasil parecia ser a 

materialização de uma diretriz geral da política externa soviética.  

Nogueira perguntou a Fokin sobre como haviam sido suas conversações em 

Brasília e como ele via o estado geral das relações bilaterais. Particularmente, já 

questionava o soviético sobre a “proposta de operações vinculadas” apresentadas pelo 

Itamaraty. Fokin respondeu que as relações entre os dois países eram satisfatórias e 

estavam se desenvolvendo “energicamente”. De acordo com o secretário geral do MID, 

no entanto, havia muito ainda a ser feito. Lembrou o interesse soviético em “outras 

esferas”: convenção consular, convênio de transportes aéreos, acordo de cooperação 

técnica e troca de adidos militares. O embaixador brasileiro respondeu que a “proposta 

de operações comerciais vinculadas” contribuiria de forma importante para “dinamizar” 

as relações entre os dois países e que era conveniente, portanto, manifestação da URSS a 

respeito “logo que possível”1174.  

Em dezembro de 1980, o governo soviético responderia à proposta brasileira 

feita em julho. Em reunião com o chefe da Divisão de Europa, Ivan Batalha, o embaixador 

                                                           
1172 AHMRE, 900(B46)(F45) (junho de 1974...), Moscou-MRE, Secreto, “Política. Relações Brasil-URSS. 
Entrevista com o secretário geral do MID”. Moscou, 11 de agosto de 1980, p. 1.  
1173 Ibid., p. 2-3.  
1174 Ibid., p. 5-6. Dos temas citados por Fokin, o único que prosperaria nos anos seguintes seria o Acordo 
de Cooperação Técnica e Científica. Desde 1976, o governo soviético vinha manifestando seu interesse em 
abrir um consulado-geral em São Paulo. Segundo Guerreiro, havia “orientação oficial, firmada em 1971, 
no sentido de não permitir a abertura de novos consulados de países socialistas no Brasil”. Ainda de acordo 
com o chanceler, em mensagem ao presidente no ano seguinte, um convênio de transportes aéreos para o 
estabelecimento de frequências regulares entre os dois países não ocorria, pois, a Varig, “por motivos 
comerciais”, era “contrária à pretensão soviética”. Sobre a troca de adidos militares, Guerreiro asseverava 
que o assunto havia sido levado ao EMFA, o qual havia opinado que o Itamaraty deveria decidir sobre a 
“conveniência da iniciativa”. O assunto, segundo ele, “não progrediu”, mesmo com nova reiteração do 
embaixador da URSS no Brasil ainda ao longo de 1980. Veja AHMRE, ISrPR (1981), ISrPR nº 253, 
Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Relações Brasil-URSS”. Brasília, 30 de julho de 1981, p. 3-4.  
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Jukov indicou a concordância da URSS com o esquema apresentado pelo governo 

brasileiro. De acordo com mensagem de Batalha ao secretário geral, do documento 

entregue por Jukov constavam “praticamente” todos os produtos que estavam na proposta 

do Brasil com exceção do petróleo (apesar dos entendimentos mantidos entre a Petrobras 

e a Soyuzneftexport)1175.  

O embaixador se considerou pronto para iniciar negociações sobre cada um dos 

itens, de modo a preparar os documentos que seriam finalizados na próxima reunião da 

Comissão Mista Brasil-URSS, no primeiro semestre de 1981. Além disso, autorizou o 

chefe da Divisão de Europa a convidar o ministro chefe da Seplan, Antônio Delfim Netto, 

para uma visita (com comitiva de sete pessoas por sete dias) à URSS, ainda em 1980 ou 

no primeiro semestre do ano seguinte1176.  

Batalha sugeriria que a reunião da Comissão Mista bilateral ocorresse antes da 

viagem de Delfim Netto, de forma que houvesse um exame conclusivo dos assuntos 

“como uma preparação à ida do ministro”. O chefe da Divisão da Europa ainda 

mencionava que a Petrobras estava em negociações com a Soyuzneftexport para 

fornecimento de petróleo em 1981, o que, segundo Batalha, parecia ser “condição para a 

continuação dos entendimentos sobre as hidrelétricas e sobre o contrato plurianual de 

soja”1177.  

Em mensagem a Guerreiro, o secretário geral Baena Soares concordava com 

Batalha quanto ao “bom termo” das negociações entre a Petrobras e a Soyuzneftexport 

ser condição “sine qua non” (grifo original) para o prosseguimento das conversações 

sobre as hidrelétricas e a respeito do contrato plurianual de soja. Defendia também que a 

posição nos demais assuntos deveria ser matizada pelo andamento dessas negociações1178.  

                                                           
1175 AHMRE, 900(B46)(F45) (junho de 1974...), Despacho ao Memorandum DE-II/133, Chefe do DEU ao 
Secretário-Geral, Secreto. Brasília, 3 de dezembro de 1980, p. 1. Para uma cópia da proposta soviética veja 
AHMRE, ISrPR (1981), ISrPR nº 51 (minuta com correções), Guerreiro-Figueiredo, Confidencial, 
“Entendimentos comerciais com a URSS”. Brasília, 13 de fevereiro de 1981, Anexo II, Brasília, 3 de 
dezembro de 1980.  
1176 AHMRE, 900(B46)(F45) (junho de 1974...), Despacho ao Memorandum DE-II/133, Chefe do DEU ao 
Secretário-Geral, Secreto. Brasília, 3 de dezembro de 1980, p. 1. Reuniões coordenadas pela Coleste 
ocorreriam em janeiro e no início de fevereiro de 1981. Além das entidades governamentais e empresas 
privadas já mencionadas, esses encontros contariam com a participação de representantes da Companhia 
de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) – vinculada ao Ministério das Minas e Energia –, o CNPq, a 
Petrofértil (Petrobras Fertilizantes S/A), o IBC, a trading brasileira Davar e a empresa privada Logotec. 
Veja AHMRE, 900(B46)(F45) (junho de 1974...), Despacho ao Memorandum DE-II/133,  Memorandum 
do chefe da DE-II ao chefe do DEU, Secreto, Brasília, 26 de janeiro de 1981.  
1177 AHMRE, 900(B46)(F45) (junho de 1974...), Despacho ao Memorandum DE-II/133, Chefe do DEU ao 
Secretário-Geral, Secreto. Brasília, 3 de dezembro de 1980, p. 1-2.  
1178 AHMRE, 900(B46)(F45) (junho de 1974...), Despacho ao Memorandum DE-II/133, Secretário-Geral 
ao Ministro de Estado, Secreto. Brasília, 9 de dezembro de 1980.  
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Como parte das preparações para as negociações que iriam ocorrer no âmbito da 

Comissão Mista bilateral, o governo soviético enviava ao Brasil, em março de 1981, uma 

missão econômica. No Rio de Janeiro, o grupo visitou, primeiramente, o departamento 

de exploração da Petrobras. Segundo relato de representante do Itamaraty que 

acompanhou as conversações, o superintendente-geral adjunto desse departamento 

afirmou ser “interesse prioritário” de sua área obter a cooperação soviética no campo da 

recuperação de poços de petróleo e, por isso, examinaria com os técnicos brasileiros os 

principais aspectos da questão para informar, posteriormente, os soviéticos. O chefe da 

missão econômica, Nikolaiev, asseverou que eles estavam abertos a qualquer proposta 

efetiva da Petrobras, e preocupava-se que isso fosse feito a tempo de ser discutido na 

próxima reunião da Comissão Mista Brasil-URSS já fixada para o mês seguinte em 

Moscou1179.  

O grupo também se reuniu com representantes da CPRM para conversações a 

respeito de cooperação técnica com a URSS na área de exploração e pesquisa em turfa, 

xisto, carvão e ouro. Ainda de acordo com o representante do Itamaraty, o lado soviético 

se surpreendeu com o fato de o representante da empresa brasileira ter interpretado o 

convite soviético para uma reunião como o objetivo de “efetivação de contatos anteriores” 

preparatórios para o “estabelecimento imediato de programas específicos de 

cooperação”1180.  

A terceira entrevista foi com representantes do setor elétrico brasileiro, entre 

eles, Eletrobras, Eletrosul, Eletronorte e Ministério das Minas e Energia. Nikolaiev 

declarou que as autoridades soviéticas foram surpreendidas pela atitude do governo 

brasileiro de retirar a participação soviética, por meio de fornecimento de máquinas e 

equipamentos, à usina hidrelétrica de Xingu (PA)1181. No relato do representante do 

Itamaraty, presente ao encontro, ao chefe da DE-II, o primeiro afirmava que a 

“participação russa” havia sido “transferida” – sem fornecer detalhes – para a usina 

hidrelétrica de Porteira (PA). Nikolaiev, por sua vez, sublinhou que a URSS mantinha 

seu interesse em participar do projeto de Ilha Grande e que também, a partir daquele 

                                                           
1179 AHMRE, 800.3(F45)(NN), ERE Rio-MRE, Confidencial, “Visita do Sr. Nikolaiev a entidades do setor 
energético no Rio de Janeiro”. Rio de Janeiro, 23 de março de 1981, p. 1-2.  
1180 Ibid., p. 3-4. Participou também dessa reunião um representante da empresa privada brasileira Logotec.   
1181 Compreende-se, dessa forma, que os dois projetos hidrelétricos – aludidos anteriormente como parte 
da “proposta global” nas negociações entre Brasil e URSS – eram, originalmente, Xingu e Ilha Grande. 
Com a alteração passaram a ser Porteira e Ilha Grande. Uma hidrelétrica no rio Xingu seria inaugurada 
somente em 2016 com o nome de Belo Monte.  
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momento, tinha a mesma postura em relação ao projeto de Porteira1182. Com vistas a 

aprofundar algumas questões específicas antes da reunião da Comissão Mista, o chefe da 

missão econômica solicitou diversas informações a respeito de como ocorreria a 

cooperação entre empresas brasileiras e soviéticas nessas duas empreitadas1183.  

A delegação soviética mencionou também possibilidades de cooperação entre 

companhias brasileiras e soviéticas em outros países. Essas conversações preliminares 

trataram, especificamente, da construção de usinas hidrelétricas na Argentina e no Peru, 

além da prospecção de petróleo em Angola1184.  

A missão econômica também sugeriria o início das negociações para a assinatura 

de um acordo de cooperação econômica, de modo a estabelecer um marco legal de 

colaboração entre os dois países nos setores hidrelétrico, de hidrólise da madeira, de turfa 

e de xisto. A cooperação econômica nesses setores era uma atribuição do Comitê Estatal 

de Relações Econômicas (GKES). Assim, o grupo visitante da URSS também propunha 

que uma representação desse comitê fosse instalada no Brasil, integrada por cinco 

funcionários – além dos 60 já lotados na Embaixada da URSS em Brasília. O governo 

brasileiro, no entanto, considerava suficiente o número de funcionários soviéticos em 

território nacional, mas não se opunha a que o governo soviético incluísse esses novos 

representantes dentro do limite corrente de funcionários já estabelecido entre os dois 

países. Além disso, a missão ainda propôs a realização de uma exposição industrial da 

URSS no Brasil em 19831185.  

Esses reiterados gestos de aproximação da URSS com o Brasil poderiam ser 

consequência também do relevo crescente que as relações entre o Brasil e a República 

Popular da China adquiriam desde o final da década anterior. Isso porque os interesses 

econômicos e estratégicos da URSS e da RPC em relação ao Brasil possuíam algumas 

semelhanças. Apesar de o reestabelecimento de relações diplomáticas entre o Brasil e a 

RPC ter ocorrido em 1974, o intercâmbio bilateral ganharia relevância a partir de 1978, 

por meio da troca de delegações comerciais, negociação de contratos de compra de 

petróleo chinês e de venda de minério de ferro brasileiro1186.  

                                                           
1182 AHMRE, 800.3(F45)(NN), ERE Rio-MRE, Confidencial, “Visita do Sr. Nikolaiev a entidades do setor 
energético no Rio de Janeiro”. Rio de Janeiro, 23 de março de 1981, p. 4-5.  
1183 Ibid., p. 5-6.  
1184 AHMRE, ISrPR (1981), ISrPR nº 96, Baena Soares-Figueiredo, Confidencial, “VII Reunião da 
Comissão Mista Brasil-URSS”. Brasília, 23 de março de 1981, p. 2.  
1185 Ibid., p. 2-3.  
1186 AHMRE, ISrPR (1979), ISrPR nº 60 (minuta com correções), Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Acordo 
de Transporte Marítimo Brasil-República Popular da China”. Brasília, 17 de abril de 1979, p. 3.  
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Em mensagem a Figueiredo, no início de abril de 1981, Guerreiro afirmava que 

o governo chinês havia manifestado, “em reiteradas ocasiões”, seu desejo de instalar 

escritórios comerciais no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em março de 1980, ocorreu em 

Beijing a primeira reunião da Comissão Mista Comercial Brasil-RPC1187. Além disso, nos 

primeiros meses de 1980, o governo chinês manifestou seu interesse no campo da 

cooperação científica e tecnológica com o Brasil, especialmente nas áreas de engenharia 

civil e mecânica. Contatos entre a Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia 

(CBMM) e o Instituto de Pesquisas de Ferro e Aço da RPC já ocorriam, mas não de forma 

sistemática1188.  

A cúpula do Partido Comunista da China também dava sinais de grande interesse 

pelo Brasil. Em maio de 1979, o vice-primeiro ministro Kang Shien visitou o país e 

declarou-se impressionado com o que havia visto. Segundo ele, sua vinda tinha como 

objetivo essencial “aprender com a experiência brasileira”. O líder máximo chinês Deng 

Xiaoping tinha, aparentemente, a mesma opinião. Em 1980, durante reunião com o 

presidente do Banco Mundial, então em missão à China, Deng teria lhe dito que o Brasil 

parecia ser a experiência recente mais interessante de desenvolvimento econômico no 

mundo. Comparou as semelhanças geográficas entre China e Brasil e afirmou que o 

desempenho econômico brasileiro havia sido, nos últimos anos, muito superior ao da 

RPC, e por isso desejaria conhecer mais a respeito da experiência brasileira de 

industrialização e desenvolvimento tecnológico1189.  

Dessa forma, um número considerável de missões comerciais chinesas veio ao 

Brasil ao longo de 1980 e um grupo de trabalho interministerial teria sua primeira reunião 

no início do ano seguinte. As trocas bilaterais já totalizavam pouco mais de US$200 

milhões em 1979 – na comparação com os cerca de US$267 milhões das trocas do Brasil 

com a URSS. O chanceler argumentava favoravelmente à instalação dos dois escritórios 

                                                           
1187 AHMRE, ISrPR (1981), ISrPR nº 105, Guerreiro-Figueiredo, Confidencial, “Política. Brasil/RPC. 
Instalação de consulados e escritórios comerciais chineses no Brasil”. Brasília, 2 de abril de 1981, p. 1-2. 
1188 AHMRE, ISrPR (1980), ISrPR nº 90, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Cooperação Científica e 
Tecnológica com a República Popular da China”. Brasília, 17 de abril de 1980, p. 1-2. 
1189 AHMRE, ISrPR (1980), ISrPR nº 137 (minuta com correções), Guerreiro-Figueiredo, Secreto, 
“Relações Brasil-RPC”. Brasília, 13 de maio de 1980, p. 1-2. A conversa entre Deng e o presidente do 
Banco Mundial, Robert McNamara, foi relatada pelo chefe de gabinete do norte-americano, o brasileiro 
Caio Koch-Wieser, à Embaixada do Brasil em Washington. Sobre o desenvolvimento tecnológico 
brasileiro, um dos pontos de interesse da China era conhecer mais sobre as técnicas de prospecção de 
petróleo off-shore da Petrobras. Veja AHMRE, ISrPR (1979), ISrPR nº 006, Guerreiro-Figueiredo, 
Confidencial, “Visita de Missões da RPC. Consulta. Energia elétrica e nuclear”. Brasília, 18 de janeiro de 
1979, Anexo Beijing-MRE, Confidencial, “Relações Brasil-RPC. Visita de Missão do Ministério da 
Indústria do Petróleo ao Brasil”. Beijing, 12 de janeiro de 1979.  
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comerciais da RPC no Brasil, devido às “potencialidades [...] do relacionamento 

comercial” entre os dois países1190.  

Seria nessa conjuntura de crescente importância das relações entre China e Brasil 

que se desenrolariam os trabalhos da VII Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS em 

abril de 1981 em Moscou. Durante sua permanência em Moscou, Baena Soares ainda teve 

encontros com o presidente do Comitê Estatal de Ciência e Tecnologia da URSS, com o 

primeiro vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da URSS, G. Kornienko, e com o vice-

presidente do Comitê Estatal de Relações Econômicas com o Exterior da União Soviética 

(GKES), P. Koshelev1191.  

Do lado brasileiro, além da presença de diplomatas e funcionários dos 

ministérios da Fazenda, Minas e Energia e Agricultura, destacavam-se o diretor-

presidente da Coalbra, um representante da Paulipetro, além de representantes da CVRD, 

Eletrobras, CPRM e do CNPq1192. Do lado soviético, destacava-se a presença do chefe do 

Departamento de Comércio com os Países das Américas, N. V. Zinoviev, o chefe do 

Departamento Geral de Importação de Matérias-Primas, P. I. Sakun, e seis representantes 

do GKES, incluindo o vice-presidente Koshelev. Além deles, vice-diretores de estatais 

soviéticas de diversos ramos de atividade e chefes de departamento do Ministério do 

Comércio Exterior da URSS – com destaque para o chefe da pasta de Importação de 

Artigos de Amplo Consumo e de Matérias-Primas para a sua Produção – também estavam 

presentes1193.  

Ao examinar o intercâmbio bilateral no biênio 1979-1980, as duas partes 

constataram que o volume total havia aumentado de “forma significativa”. Entretanto, as 

negociações a respeito de um “pacote global” ainda não seriam concluídas nessa 

                                                           
1190 AHMRE, ISrPR (1981), ISrPR nº 105, Guerreiro-Figueiredo, Confidencial, “Política. Brasil/RPC. 
Instalação de consulados e escritórios comerciais chineses no Brasil”. Brasília, 2 de abril de 1981, p. 1-2. 
Em setembro de 1981, o chanceler chinês convidaria Guerreiro para uma visita oficial à China. Veja 
AHMRE, ISrPR (1981), ISrPR nº 309, Guerreiro-Figueiredo, Confidencial, “Relações Brasil/RPC. Convite 
do Chanceler chinês”. Brasília, 15 de setembro de 1981, p. 1-2. 
1191 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
“Ata Final da VII Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS”, Moscou, 16 de abril de 1981, p. 1. 
1192 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
“Ata Final da VII Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS”, Moscou, 16 de abril de 1981, Anexo I, 
“Delegação brasileira à VII Reunião da Comissão Mista Brasil-União Soviética”, p. 1-2. Também 
presentes, como observadores, representantes das tradings brasileiras Interbras, Cobec, Comexport, Werco 
e Davar. Além deles, integravam a lista de observadores brasileiros um representante da Logotec, um da 
Madebras, um da Companhia Brasileira de Projetos e Obras (CBPO) e um da construtora Norberto 
Odebrecht, p. 2-3.   
1193 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
“Ata Final da VII Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS”, Moscou, 16 de abril de 1981, Anexo II, 
“Delegação Soviética”, p. 1-2. Um representante do MID, do Gosplan e do Comitê de Ciência e Tecnologia 
da URSS também estavam presentes, p. 2-3.  
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oportunidade, e as duas delegações concordaram que era de “interesse recíproco” finalizá-

las o “mais breve possível”1194.  

A parte brasileira registrou seu interesse em receber, por meio do Ministério das 

Minas e Energia, técnicos soviéticos “de alto nível, em visitas de curta duração”, no setor 

de prospecção e pesquisa geológica, visando ao aproveitamento de turfa e carvão. 

Informou também seu interesse em obter informações sobre técnicas relacionadas a 

processos físico-químicos desses mesmos produtos. As duas partes ainda concordaram 

em manter conversações a respeito da “eventual cooperação entre companhias dos dois 

países em terceiros mercados, em setores que apresentem interesse para ambas as 

partes”1195.  

Avanços concretos também seriam registrados. O Acordo de Cooperação 

Científica e Tecnológica seria concluído durante os trabalhos da VII Reunião da 

Comissão Mista. Ambas as partes sublinharam que o entendimento abria “novas 

perspectivas” para a cooperação entre “instituições científicas e industriais brasileiras e 

soviéticas”. Uma vez cumpridas as formalidades necessárias para a entrada em vigor do 

acordo, um “programa de cooperação” para 1981/83 seria elaborado, e a data da primeira 

reunião da recém-criada Subcomissão de Cooperação Científica e Tecnológica seria 

fixada. A cooperação já em andamento entre o Ministério da Siderurgia da URSS e a 

Companhia Brasileira de Metais e Metalurgia (CBMM) seria lembrada com “satisfação” 

por ambas as delegações. A realização de seminários na URSS e no Brasil sobre “questões 

de técnica metalúrgica” também seria considerada, por ambas as partes, como um aspecto 

“positivo” da cooperação1196.  

Era justamente esse tipo de interação que o acordo buscava institucionalizar. 

Considerava, portanto, que não somente o trânsito de cientistas, técnicos e representantes 

industriais e comerciais era algo inevitável, mas também o intercâmbio de “informações 

e documentação científica e tecnológica”, a organização de simpósios, a possibilidade de 

“investigação conjunta de questões científicas e técnicas” e o intercâmbio de “resultados 

                                                           
1194 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
“Ata Final da VII Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS”, Moscou, 16 de abril de 1981, p. 2-3. 
1195 Ibid., p. 3-4. 
1196 Ibid., p. 4. Para uma cópia do original veja “Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas”, Moscou, 16 de abril de 1981, 4 pp. O Acordo tinha validade de 5 anos e sua renovação era 
automática.  
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de pesquisas e experiências, inclusive de licenças e patentes, entre institutos, 

universidades, companhias e outros organismos”1197.  

Conversações sobre a criação de uma comissão intergovernamental – de maior 

escopo e com maiores ambições do que a comissão em voga – também seriam concluídas. 

Foi acordado que a partir da reunião seguinte a Comissão Mista passaria a denominar-se 

Comissão Intergovernamental Brasileiro-Soviética para Cooperação Comercial, 

Econômica, Científica e Tecnológica. A parte soviética ainda manifestaria, novamente, 

seu interesse em organizar uma edição da Exposição Industrial e Comercial no Brasil em 

1983 e entregaria uma proposta de acordo de cooperação econômica1198.   

A questão da possibilidade de estabelecer uma representação do Comitê Estatal 

das Relações Econômicas Externas da URSS (GKES) em território brasileiro seria 

retomada já no mês seguinte. Em maio, Guerreiro enviou mensagem a Figueiredo 

relatando a conversa que Baena Soares havia tido com Koshelev em Moscou. Nela, o 

vice-presidente do GKES afirmara não ser possível solicitar ao MID a substituição de 

seus funcionários por representantes do Comitê Estatal de modo a não alterar o total de 

funcionários soviéticos no Brasil1199.  

Mesmo diante dessa dificuldade, o chanceler buscava convencer o presidente a 

“acolher a pretensão soviética”, mas com uma adição de novos funcionários soviéticos 

no país inferior à solicitação original. Guerreiro sugeria que o número de funcionários 

poderia ser dois, em vez de cinco – conforme conversações na reunião da Comissão Mista 

– ou entre três e quatro, assim como Koshelev anunciara particularmente a Baena 

Soares1200. A proposta do chanceler seria aceita pelo governo soviético em julho1201.  

                                                           
1197 Ibid. Veja “Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas”, Moscou, 16 de abril de 
1981, p. 1-2.  
1198 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
“Ata Final da VII Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS”, Moscou, 16 de abril de 1981, p. 3-5. Um 
Acordo de Troca de Notas foi assinado durante a reunião estabelecendo os Termos de Referência da referida 
Comissão Intergovernamental, p. 5. Para os Termos de Referência veja AHMRE, Atos Internacionais: 
Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, nota s/nº, Baena Soares-Manjulo, 
Moscou, 16 de abril de 1981, Anexo “Termos de Referência da Comissão Intergovernamental Brasileiro-
Soviética para a Cooperação Comercial, Econômica, Científica e Tecnológica”, 2 pp. Previa-se, a princípio, 
reuniões anuais em Brasília e Moscou alternadamente.  
1199 AHMRE, ISrPR (1981), ISrPR nº 156, Guerreiro-Figueiredo, Confidencial, “Abertura de escritório de 
representação do Comitê Estatal de Relações Econômicas Exteriores da URSS no Brasil”. Brasília, 14 de 
maio de 1981, p. 1. 
1200 Ibid., p. 1.  
1201 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
Encarregado de negócios da URSS no Brasil, A. Zimakov-Guerreiro, Nota nº 355, Brasília, 20 de julho de 
1981. Para a confirmação do lado brasileiro veja AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 
1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, Baena Soares-Zimakov, “Brasil-União Soviética. 
Aumento do pessoal nas embaixadas em Moscou e Brasília”. Brasília, 20 de julho de 1981. Os dois 
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Ainda segundo o ministro das Relações Exteriores brasileiro, o estabelecimento 

de uma representação do GKES se justificava, pois poderia “facilitar a inclusão, nos 

planos quinquenais das empresas a ele subordinadas, de projetos no Brasil e, com isso, 

possibilitar a obtenção de recursos e financiamentos” – além de acompanhar as 

negociações em “nível decisório” e implementar “eventuais contratos”. Lembrava que o 

comitê havia sido estabelecido para prestar assistência técnica e econômica no exterior e 

“coordenar o trabalho de nove companhias estatais” que abrangiam áreas como “eletro-

energia, indústria, agricultura, siderurgia, mineração, química e petroquímica, irrigação, 

etc.”. Argumentava também que o GKES constituía “importante órgão de decisão”, 

vinculado diretamente ao Conselho de Ministros da URSS. Dessa forma, prosseguia 

Guerreiro, por empregar critérios “não [...] estritamente econômicos” na tomada de suas 

decisões, a representação poderia “favorecer negociações mais vantajosas para o Brasil”, 

nos assuntos de sua alçada1202.  

O argumento do chanceler era político. Dando sequência à aproximação, em 

julho de 1981, o ministro-chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da 

República (Seplan), Delfim Netto, chegaria a Moscou liderando a maior comitiva 

brasileira a pisar em solo soviético. O grupo de altíssimo perfil incluía mais de 120 

membros – entre representantes governamentais, de empresas estatais e da iniciativa 

privada brasileira1203.  

Delfim Netto e membros de sua comitiva firmaram alguns compromissos em 

Moscou. O primeiro deles foi um ajuste resultante do “pacote global” que vinha sendo 

discutido entre os dois países desde meados de 1980. Ficou acertado um acordo para 

fornecimento recíproco, durante o período entre 1982 e 1986, dos seguintes produtos: 

soja em grãos, farelo de soja e milho (além de óleos vegetais, cacau e pasta de cacau em 

quantidades menores) do lado brasileiro; em troca de cloreto de potássio (sal com diversas 

aplicações em variados ramos industriais) e amônia (além de níquel e alumínio em 

quantidades bem inferiores). Outros produtos ainda constavam da proposta, mas não 

tinham suas quantidades definidas. Do lado brasileiro: café, sisal, bauxita, vestimentas de 

                                                           

representantes do GKES teriam status diplomático com categoria de Conselheiro para Assuntos 
Econômicos e Assessor para Assuntos Econômicos. O limite de funcionários nas embaixadas das 
respectivas capitais passava de 60 para 62.  
1202 AHMRE, ISrPR (1981), ISrPR nº 156, Guerreiro-Figueiredo, Confidencial, “Abertura de escritório de 
representação do Comitê Estatal de Relações Econômicas Exteriores da URSS no Brasil”. Brasília, 14 de 
maio de 1981, p. 1-3.  
1203 AHMRE, 342.2(F45) (01.01.1981 a 31.07.1981), Nota nº 115, Moscou, 30 de junho de 1981, Anexo 
“Visita do Professor Antonio Delfim Netto, Ministro-chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em julho de 1981”, p. 1-7.  
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couro e fios. Do lado soviético: ureia, máquinas e equipamentos (turbinas e geradores), 

barcos, equipamentos siderúrgicos, de mineração, metalúrgicos, aparelhos de medida e 

outros tipos de máquinas1204.  

Foi discutida com o Comitê Estatal de Relações Econômicas com o Exterior 

(GKES) a participação soviética nos projetos hidrelétricos de Ilha Grande e Cachoeira da 

Porteira (PA) e assinado um documento sobre “as bases de negociação” para a construção 

da primeira, em um convênio entre a Eletrosul e a Technopromexport. Sobre a segunda, 

não houve avanço concreto nas conversações. Ainda a respeito das áreas sobre as quais o 

GKES tinha jurisdição, representantes de empresas das duas partes contemplaram 

eventual cooperação entre Brasil e URSS no projeto de mineração Grande Carajás, bem 

como a cooperação em “terceiros mercados”, por meio de fornecimento de equipamento 

e “serviços de engenharia brasileiros à URSS”1205. O principal exemplo seria a parceria 

entre a Odebrecht e a Technopromexport para a construção da usina hidrelétrica de 

Capanda, em Angola (MILLER, 1989, p. 175). Os contatos para dar o pontapé inicial 

nessa parceria foram iniciados por representantes da Odebrecht durante a visita da 

comitiva brasileira a Moscou1206.  

Na área energética, além de algum avanço nas conversações a respeito da 

participação soviética em usinas hidrelétricas brasileiras, houve entendimentos em outros 

campos. No tocante ao petróleo, foi firmado contrato entre a Petrobras e a 

Soyuzneftexport para fornecimento de 500 mil toneladas de óleo bruto. Um contrato de 

assistência técnica entre a Coalbra e a Naftchimpromexport, prevendo a transferência de 

tecnologia soviética de hidrólise da madeira e a construção de 15 unidades de 

processamento de etanol no Brasil, também seria encaminhado. Além disso, a Paulipetro 

e a Technopromexport firmariam acordo para assistência técnica soviética visando à 

exploração de petróleo no Estado de São Paulo1207.  

                                                           
1204 AHMRE, ISrPR (1981), ISrPR nº 253, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Relações Brasil-URSS”. 
Brasília, 30 de julho de 1981, p. 5 Veja também AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 
1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, Pontes Nogueira-Patolichev, Nota nº 132, 
Moscou, 15 de julho de 1981, Anexo I, “Lista Mercadorias para Fornecimento da República Federativa do 
Brasil à URSS, 1982-1986) e Anexo II, “Lista Mercadorias para Fornecimento da URSS à República 
Federativa do Brasil, 1982-1986”.  
1205 AHMRE, ISrPR (1981), ISrPR nº 253, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Relações Brasil-URSS”. 
Brasília, 30 de julho de 1981, p. 5-6.  
1206 AHMRE, ISrPR (1981), ISrPR nº 388, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Construtora Odebrecht. 
Contactos com empresa soviética sobre obras em Angola”. Brasília, 28 de dezembro de 1981, p. 1. Veja 
também BARBOSA (2018, p. 39). Para mais sobre as relações entre as empreiteiras brasileiras e o regime 
militar veja CAMPOS (2017).  
1207 AHMRE, ISrPR (1981), ISrPR nº 253, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Relações Brasil-URSS”. 
Brasília, 30 de julho de 1981, p. 6. Sobre o processo de obtenção de etanol há mais uma observação digna 
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Diante desses avanços, Guerreiro preparou uma mensagem detalhada de 14 

páginas para o presidente Figueiredo, avaliando o estado das relações entre o Brasil e a 

União Soviética. A “conclusão principal” do chanceler era a de que o relacionamento com 

a URSS estava “em transformação”, e que esse processo era impulsionado não somente 

pelo interesse de ambas as partes, mas também pela evolução das “relações entre os países 

ocidentais e do Leste”. Essa mudança abrangia “principalmente o domínio econômico-

comercial”, mas também possuía “implicações e conotações políticas”, as quais deveriam 

ser “aproveitadas e devidamente administradas”. O quadro permitiria, segundo o 

chanceler, além da expansão das trocas comerciais, o “início de um processo de captação 

de tecnologia soviética e o gradual e cauteloso estabelecimento de um diálogo 

político”1208.  

O diagnóstico de Guerreiro era prudente. A “transformação” que estava 

ocorrendo nas relações bilaterais era fruto de algumas expectativas frustradas de compra 

de equipamentos soviéticos, mas também de novas perspectivas no comércio bilateral 

(com o importante crescimento da soja brasileira) e da possibilidade de incremento real 

do intercâmbio técnico-científico. Aproximadamente um ano depois, realizou-se, em 

Brasília, a VIII Reunião da Comissão Intergovernamental Brasil-URSS para a 

Cooperação Comercial, Econômica, Científica e Tecnológica; primeira reunião no novo 

formato da ex-Comissão Mista bilateral1209.  

Apesar de um aumento considerável nas trocas, o ajuste comercial firmado 

durante a missão chefiada pelo ministro Delfim Netto a Moscou, em 1981, não tinha sido 

capaz de diminuir a disparidade no intercâmbio. A parte soviética lembrou que haviam 

sido realizadas compras de mercadorias brasileiras nos volumes previstos para 1982, 

conforme o ajuste – e alguns itens comprados “ultrapassaram tais volumes”. Além disso, 

tinha importado os produtos industrializados brasileiros previstos em uma lista anexa – 

incluindo bens de consumo. A importação de máquinas e equipamentos soviéticos pelo 

Brasil, entretanto, continuava a decrescer – apesar de figurar na mesma lista do ajuste. 

                                                           

de nota. Em setembro, pesquisadores da UNICAMP que trabalhavam sobre um processo de obtenção de 
etanol a partir de resíduos agrícolas utilizando o método da hidrólise ácida contínua – semelhante ao 
soviético que a Coalbra pretendia utilizar – solicitaram a possibilidade de envio de um grupo de 
pesquisadores ao Instituto de Hidrólise de Leningrado para uma visita até o final de 1981. Veja AHMRE, 
342.2(F45) (31.12.1981), Nota nº 187, Moscou, 15 de setembro de 1981. 
1208 AHMRE, ISrPR (1981), ISrPR nº 253, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Relações Brasil-URSS”. 
Brasília, 30 de julho de 1981, p. 1.  
1209 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
“Ata Final da VIII Reunião da Comissão Intergovernamental Brasil-URSS para a Cooperação Comercial, 
Econômica, Técnica e Científica”. Brasília, 20 de julho de 1982, p. 1.  
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Esse fato era considerado “inquietante” pela parte soviética. Além disso, as compras de 

outras mercadorias da URSS também estavam se realizando “lentamente”1210.  

A parte brasileira justificou o não cumprimento das compras em virtude da 

“conjuntura econômica interna”. Alguns deixaram de ser importados e outros foram 

adquiridos em outras fontes, em condições mais vantajosas. Prometeu se esforçar para 

cumprir o ajuste, uma vez “normalizada a situação interna”, e submeteu novas listas de 

produtos de exportação e importação para serem analisadas pela parte soviética1211.  

O aumento significativo da exportação de soja brasileira, no entanto, reavivava 

as duas partes a reestudarem as possibilidades de incremento comercial, não descartando, 

inclusive, um novo entendimento em longo prazo que tivesse como contrapartida o 

fornecimento de máquinas e equipamentos soviéticos1212. O Acordo Silveira-Manjulo, 

que expiraria em 30 de outubro de 1982, seria prorrogado por mais três anos, e a 

porcentagem de compras de manufaturados brasileiros seria aumentada para 50% das 

receitas anuais obtidas com a venda de máquinas e equipamentos soviéticos1213.  

Ainda durante os trabalhos da Reunião da Comissão Intergovernamental, a 

Subcomissão de Cooperação Científica e Tecnológica se reuniria pela primeira vez, 

conforme previsto no Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica Brasil-

URSS assinado pelos dois países em abril de 1981. O chefe da Assessoria de Cooperação 

Internacional do CNPq, Dourimar Nunes de Moura, e o diretor do Departamento de 

Cooperação Científica e Técnica com Países Estrangeiros do Comitê Estatal de Ciência e 

Tecnologia da URSS, Nikolai Borissov, concordaram que Brasil e URSS poderiam iniciar 

“atividades de cooperação para o período 1982-84” nos seguintes campos: matemática, 

física, química, geociências, astronomia, ciências marinhas, zoologia de ofídios, 

agricultura, recursos florestais e metrologia1214.  

                                                           
1210 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
“Ata Final da VIII Reunião da Comissão Intergovernamental Brasil-URSS para a Cooperação Comercial, 
Econômica, Técnica e Científica”. Brasília, 20 de julho de 1982, p. 2-3.  
1211 Ibid., p. 3.  
1212 Ibid., p. 4. 
1213 Ibid., p. 5. Além do aumento da parcela de manufaturados, a taxa de juros passaria a ser 6,5% ao ano 
para contratos com organizações e empresas estatais e paraestatais, e 7,0% ao ano, para contratos com 
empresas do setor privado. Além disso, o montante máximo para o qual era concedido financiamento para 
máquinas e equipamentos, conforme o parágrafo 3º, no valor de 85%, ficaria fixado em US$ 20 milhões ao 
ano. O Acordo, no entanto, não excluía a possibilidade de fornecimento de máquinas e equipamentos 
soviéticos e de manufaturados brasileiros em “condições diferentes das estipuladas”. Veja Baena Soares-
Manjulo, Brasília, 20 de julho de 1982, p. 2-3.  
1214 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
“Ata Final da VIII Reunião da Comissão Intergovernamental Brasil-URSS para a Cooperação Comercial, 
Econômica, Técnica e Científica”. Brasília, 20 de julho de 1982, subitem “Implementação do Acordo 
Básico de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Brasil e a URSS, assinado em 16.04.1981”, p. 1. 
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A delegação soviética ainda convidaria as autoridades brasileiras a organizar 

uma missão, composta de cientistas e representantes governamentais, para visitar a URSS 

no final de 1982 ou início do ano seguinte, visando à “elaboração do futuro programa de 

cooperação previsto no Acordo”1215. A questão da cooperação técnica e científica, 

portanto, passava a se tornar algo institucionalizado entre os dois países.  

 

5.4 Crises domésticas e dificuldades com Washington 

 

Havia, no entanto, sérias restrições domésticas em ambos os países para um 

engajamento mais significativo. No início dos anos 1980, a recessão econômica brasileira 

acabou causando um excesso de oferta de energia em vez da escassez prevista. Dessa 

forma, o governo adiou o início das obras da barragem de Ilha Grande de 1989 para 1991 

(MILLER, 1989, p. 178). No final de 1982, com a crise da dívida externa, era claro que 

o Brasil precisaria postergar sua estratégia de diversificação energética e reorientar o foco 

de sua política externa – principalmente nas relações com Washington (MILLER, 1989, 

p. 179).  

Isso porque a partir de 1980 o governo brasileiro começou a ter muita dificuldade 

em obter empréstimos em moeda forte e suas reservas em dólar foram drasticamente 

reduzidas. A inflação acelerou e atingiu 100% ao ano. Apesar do crescimento de 9% em 

1980, a economia brasileira entraria em um ‘longo período marcado por inflação alta e 

estagnação do crescimento’ (ABREU, 2014, p. 387). Esse quadro também estava 

relacionado a dois choques externos. O aumento do preço do barril de petróleo de US$12, 

no final de 1978, para US$ 30, no início de 1980, e o drástico aumento da taxa de juros 

norte-americana realizada pelo novo governo Reagan (ABREU, 2014, p. 386).  

O quadro doméstico e internacional apontava para um esgotamento do modelo 

desenvolvimentista brasileiro. Apesar da indústria brasileira ter ganho uma fatia 

considerável nas exportações brasileiras, a porcentagem do Brasil nas exportações 

mundiais sofreu uma contração, as importações como porcentagem do PIB se tornaram 

praticamente ‘insignificantes’ e as empresas estatais afastaram o capital privado dos 

investimentos. Além da inflação alta, outros resultados negativos seriam um aumento 

                                                           
1215 AHMRE, Atos Internacionais: Rússia, Anos: 1965/1972/1973/1975/1977/1979/1981/1982, caixa 169, 
“Ata Final da VIII Reunião da Comissão Intergovernamental Brasil-URSS para a Cooperação Comercial, 
Econômica, Técnica e Científica”. Brasília, 20 de julho de 1982, subitem “Implementação do Acordo 
Básico de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Brasil e a URSS, assinado em 16.04.1981”, p. 2. 
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significativo e rápido da dívida externa e uma piora na situação das finanças do setor 

público (ABREU, 2014, p. 392).  

Nessa conjuntura, as possibilidades de algum novo entendimento político e 

incremento comercial entre os dois países foram fortemente afetadas. Após 1976, ocorreu 

uma queda significativa nas exportações para a URSS, sucedida por modesta melhora a 

partir de 1980 e 1981 – sem recuperar, no entanto, as cifras de 1975 e 1976 (Gráfico 11). 

Do lado das importações, uma retomada modesta ocorreria somente em 1982 – dessa vez 

seguindo a mesma trajetória ascendente das compras brasileiras realizadas com seu bloco 

de influência (Gráfico 12). Além do persistente desequilíbrio a favor do Brasil, percebe-

se a dificuldade em se estabelecer um fluxo regular de trocas entre os dois países. 

Do lado soviético, a política externa da URSS era moldada por uma “decadência 

doméstica profunda” (ZUBOK, 2011, p. 111). A ausência de uma liderança dinâmica, 

culminando com a morte de Brezhnev em novembro de 1982, aliada à exaustão do 

“potencial inovador” do modelo soviético, e a perda de credibilidade internacional 

(exceto em algumas partes do Terceiro Mundo) indicavam a urgente necessidade de 

reforma do Estado (ZUBOK, 2011, p. 93)1216. Algo que seria adiado até 1985, quando 

Mikhail Gorbachev chegaria ao poder.  

Do ponto de vista econômico, as reservas de ouro da URSS decresciam, as 

receitas obtidas com a exportação de petróleo declinavam e os gastos do governo 

aumentavam. No início dos anos 1980, uma séria crise econômica chegava à União 

Soviética, e, por conseguinte, a seu bloco de influência. (ZUBOK, 2011, p. 107). 

Com o prosseguimento do conflito no Afeganistão, o governo brasileiro manteve 

sua posição na ONU de condenar a invasão das tropas soviéticas ao país asiático, de 

acordo com o princípio da não intervenção. O tom da imputação, no entanto, evitava 

“mencionar expressamente a União Soviética, em suas [do governo do Brasil] 

manifestações condenatórias sobre a questão”, conforme mensagem do chefe da Divisão 

de Ásia e Oceania (DAO), Marcos de Azambuja, ao secretário geral, sobre sua conversa 

com o embaixador Chernyshev em novembro de 19821217.  

                                                           
1216 O presidente do Conselho de Ministros da URSS de 1964 a 1980, Alexei Kosygin, já havia falecido em 
dezembro de 1980. Seu nome é lembrado, entre outros motivos, como defensor de reformas não efetuadas 
no sistema econômico soviético nos anos 1960. Outros políticos da cúpula do PCUS da mesma geração 
morreriam nos anos seguintes: Nikolai Podgorny, em 1983; e os dois líderes seguintes da URSS enquanto 
ocupavam o cargo de secretário geral do PCUS, Yuri Andropov, em 1984; e Konstantin Chernenko, em 
1985.  
1217 AHMRE, 940(F45)(XX), Memorandum do Chefe da DAO ao Secretário Geral, Confidencial, “Visita 
do Embaixador soviético ao DAO”, Brasília, 17 de novembro de 1982, p. 1.  



 

 

386 

 

No mesmo encontro, o embaixador soviético lembrou recentes declarações do 

representante do Brasil na ONU sobre a preocupação brasileira em manter o Atlântico 

Sul livre de tensões militares e afastado da rivalidade naval das grandes potências. 

Recordou propostas da URSS para que os dois grandes blocos militares limitassem suas 

atividades às áreas onde atuavam naquele momento, evitando confrontos com Ásia, 

África e América Latina. Indagou se o Brasil buscava agir de maneira que tendesse à 

declaração do Atlântico Sul como região não militarizada, e se seria possível coordenar 

esforços nesse sentido entre as delegações dos dois países na ONU1218.  

Ainda de acordo com o mesmo memorando ao secretário geral, Azambuja 

respondeu a Chernychev não estar devidamente “familiarizado com o teor e o alcance das 

propostas soviéticas”, mas que o governo brasileiro buscava dar um “tratamento separado 

e distinto ao Atlântico Sul”, de forma que lhe “parecia impossível qualquer tipo de 

coordenação com iniciativas da URSS”. Além disso, afirmou que o governo brasileiro 

não cogitava dar ao Atlântico Sul o caráter de “zona de paz”, nem levar suas 

“preocupações” sobre esse tema a “qualquer foro específico”1219.   

Essa nova tendência à confrontação entre os blocos capitalista e socialista “em 

diversos cenários e sob diversas formas” (tensões regionais, sanções econômicas, corrida 

armamentista, direitos humanos) foi enfatizada em mensagem de Guerreiro a Figueiredo 

no início de 1983. As propostas norte-americanas e soviéticas visando a reduzir 

armamentos, segundo o chanceler, situavam-se mais “na esfera da propaganda que na da 

negociação efetiva”. Do lado soviético, prosseguia Guerreiro, o “depauperamento da 

URSS, em termos políticos”, causado por sua intervenção no Afeganistão e pela crise 

doméstica na Polônia, tornava a situação internacional ainda mais inquietante1220.  

Do ponto de vista econômico, a conjuntura internacional também era delicada. 

Guerreiro afirmava, na mesma mensagem, que a “deterioração de situação econômico-

financeira internacional” tinha influência negativa, que se fazia sentir “poderosamente”, 

sobretudo nos países em desenvolvimento1221. Ao enumerar as “possibilidades de 

progresso em algumas áreas” para o ano de 1983, Guerreiro não mencionava as relações 

do Brasil com o bloco soviético. As expectativas haviam diminuído de parte a parte, e a 

                                                           
1218 Ibid., p. 1-2.  
1219 Ibid., p. 2. 
1220 AHMRE, ISrPR (1983), ISrPR nº 9, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Avaliação política. 1982-1983”. 
Brasília, 14 de janeiro de 1983, p. 1-2.  
1221 Ibid., p. 4-5.  
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agenda econômica brasileira passava a ser pautada, em grande parte, pelas possibilidades 

de renegociação da dívida externa e negociações com o FMI.  

Essa conjuntura, entretanto, não eliminou a agenda de cooperação técnica e 

científica em andamento entre Brasil e URSS. Em fevereiro de 1983, a Academia de 

Ciências da URSS solicitou autorização para visitar o Instituto de Pesquisas da Marinha 

(IPqM), por ocasião de uma expedição científica soviética à Amazônia1222. O interesse 

soviético no Programa Nacional para Aproveitamento de Várzeas Irrigáveis (Provarzeas) 

persistiria e resultaria na vinda ao Brasil do vice-presidente da estatal soviética 

encarregada de exportar projetos de irrigação e perfuração de poços em abril – o projeto 

soviético modelo nesse campo na América Latina estava em andamento e tratava do 

aproveitamento agrícola em torno do complexo hidrelétrico de Olmos, no Peru1223. Em 

maio, conforme entendimentos estabelecidos durante a primeira reunião da Subcomissão 

de Ciência e Tecnologia da Comissão Intergovernamental Brasil-URSS, em 1982, uma 

missão científica brasileira visitaria a URSS, e o presidente do CNPq, Lynaldo Cavalcanti 

de Albuquerque, chefiaria a parte brasileira na segunda reunião da subcomissão em julho 

de 1983 em Moscou. O interesse do CNPq era obter a cooperação soviética nas áreas de 

física, matemática e biologia1224.  

O ano de 1983, apesar das dificuldades já mencionadas, registrou um aumento 

das trocas bilaterais como proporção do PIB brasileiro. O presidente da Prodintorg esteve 

no Brasil, fechou um contrato para a compra de 15 mil toneladas de frango e declarou 

haver boas perspectivas para a compra de açúcar brasileiro nos anos subsequentes1225. Em 

abril de 1983, uma delegação comercial da URSS visitou o Brasil para inaugurar a 

Exposição Industrial soviética1226.  

                                                           
1222 AHMRE, 692(F45)(XX) (1978...), MRE-Moscou, Confidencial, “Pesquisa Oceanográfica em Águas 
Territoriais Brasileiras”. Expedição do N/P ‘Professor Stockman’ à Amazônia”. Brasília, 20 de fevereiro 
de 1983.  
1223 AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), Telegrama 469, Moscou-MRE, Confidencial, “Visto para 
missões comerciais soviéticas. Comércio Brasil/URSS”. Moscou, 23 de março de 1983. Veja também 
AHMRE, ISrPR (1983), ISrPR nº 188, Guerreiro-Figueiredo, Confidencial, “IX Reunião da Comissão 
Intergovernamental Brasil-URSS”. Brasília, 21 de junho de 1983, p. 4. 
1224 AHMRE, ISrPR (1983), ISrPR nº 188, Guerreiro-Figueiredo, Confidencial, “IX Reunião da Comissão 
Intergovernamental Brasil-URSS”. Brasília, 21 de junho de 1983, p. 4. Veja também AHMRE, ISrPR 
(1983), ISrPR nº 276, Guerreiro-Figueiredo, “Comitê Estatal de Ciência e Técnica da URSS. Visita de 
autoridades brasileiras à URSS”. Brasília, 11 de outubro de 1983. Ainda de acordo com esse documento, 
Cavalcanti e o secretário de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e Comércio, José Israel 
Vargas, ainda aceitariam o convite feito pelo Comitê de Ciência e Técnica da URSS para ambos visitarem 
o país novamente em outubro de 1983.  
1225 AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), Telegrama 470, Moscou-MRE, Confidencial, “Comércio 
Brasil/URSS. Visto para missões comerciais soviéticas”. Moscou, 23 de março de 1983.  
1226 AHMRE, 800.3(F45)(NN) (junho de 1972...), MRE-Moscou, Confidencial, “IXª reunião da Comissão 
Intergovernamental. Visita de delegação soviética”. Brasília, 26 de abril de 1983.  
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Entretanto, havia limites domésticos para aprofundar a cooperação entre Brasil 

e União Soviética relacionados com a própria existência do regime militar. Em junho de 

1983, a Federação das Câmaras de Comércio Exterior solicitou ao chefe da Divisão de 

Europa-II, Rubens Barbosa, incluir entre os temas a serem debatidos na próxima reunião 

da Comissão Intergovernamental em Moscou, no mês seguinte, uma proposta para criar 

uma Câmara de Comércio Exterior Brasil-URSS. Em mensagem a Figueiredo em agosto 

– após a reunião bilateral, portanto –, Guerreiro afirmava que o Itamaraty se manifestou 

“contra essa pretensão” e desestimulou os empresários brasileiros que foram a Moscou a 

“suscitar o assunto junto à Câmara de Comércio da URSS”. O chanceler lembrava, na 

mesma mensagem, que em 1979 um “convênio de cooperação” entre a Federação das 

Câmaras de Comércio Exterior e a Câmara de Comércio e Indústria da URSS já havia 

sido assinado. Esse instrumento, porém, não trouxera “os resultados esperados pela 

Federação”. Afirmava ao presidente, de modo realista, que, “a rigor”, a criação da Câmara 

não dependia de “autorização expressa” do governo brasileiro, mas que sem o apoio deste 

seu funcionamento seria “inviável”. Acreditava, por fim, que não deveria ser estimulada 

a criação da entidade, já que seria criado “um fórum paralelo à coordenação 

governamental” na área comercial, mas também pelo “efeito demonstração” – temendo 

que outros países socialistas tomassem medidas para o estabelecimento de Câmaras de 

Comércio Exterior nos “mesmos moldes”1227.  

Restrições domésticas para maior engajamento bilateral não eram colocadas 

somente pelo Itamaraty. Em julho de 1983, Guerreiro enviava mensagem a Figueiredo 

propondo reiniciar as negociações para um acordo de cooperação econômica entre os dois 

países. A primeira proposta, lembrava o chanceler, havia sido entregue pela parte 

soviética ao Brasil na reunião da Comissão Mista de 1981. Após exame do Itamaraty, 

Ministério da Fazenda, CSN e SNI, a proposição original soviética sofreu, segundo 

Guerreiro, “sensíveis modificações”, com o intuito de “reforçar o controle por parte do 

Governo brasileiro sobre a execução do referido Acordo”. O chanceler revelava, no 

entanto, que essa contraproposta brasileira não havia sido apresentada (já estava pronta 

em 1982), pois a SG/CSN recomendava que a celebração do entendimento fosse 

protelada1228. Um acordo de cooperação econômica e técnica entre Brasil e URSS seria 

                                                           
1227 AHMRE, ISrPR (1983), ISrPR nº 222, Guerreiro-Figueiredo, Confidencial, “Câmara de Comércio. 
Brasil-URSS”. Brasília, 5 de agosto de 1983, p. 1-2. 
1228 AHMRE, ISrPR (1983), ISrPR nº 171, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Brasil-URSS. Acordo de 
Cooperação Econômica e Técnica”. Brasília, 1º de junho de 1983, p. 1. 
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assinado apenas após o final do regime militar, durante a visita do chanceler Olavo 

Setúbal a Moscou em dezembro de 1985.  

 

Considerações finais 

O primeiro choque do petróleo em 1973 ensejaria a busca brasileira pela 

diversificação de fontes de suprimento de petróleo. A URSS, apesar de não ocupar um 

posto tão destacado na pauta de importações brasileira de óleo bruto, tinha relevância. Da 

perspectiva soviética, novos projetos hidrelétricos brasileiros – especialmente Itaipu – 

dariam novo ânimo às perspectivas de fornecimento de máquinas e equipamentos a esse 

setor. 

Um inédito patamar de trocas bilaterais – com um considerável e sempre 

persistente saldo a favor do Brasil – seria atingido em 1975 e 1976. As seis unidades 

geradoras para a usina hidrelétrica de Sobradinho marcariam o segundo e último caso de 

fornecimento de máquinas e equipamentos soviéticos nesse campo ao Brasil. Do lado das 

exportações, deve-se notar o relevante papel desempenhado por produtos 

semimanufaturados e manufaturados no saldo positivo brasileiro (calçados e têxteis 

principalmente), além da entrada da soja e frango na pauta no final da década de 1970 – 

produtos que teriam seu volume aumentado de forma muito significativa posteriormente 

e ocupariam um lugar de destaque, principalmente a partir da década de 2000. 

Nota-se que alguns movimentos de aproximação com a URSS, feitos pelo 

governo brasileiro, foram influenciados por ações anteriores da Argentina em suas 

relações com a superpotência socialista. Do lado soviético, atitudes concretas buscando 

uma aproximação com o Brasil seriam influenciadas, entre outros fatores, pelo crescente 

interesse da República Popular da China no país.  

A aproximação entre Brasil e URSS, ocorrida em 1980 e 1981 – em um cenário 

internacional muito particular – gerou frutos modestos, mas que perdurariam no tempo. 

O interesse de alguns setores brasileiros em cooperar na área de ciência e tecnologia com 

a URSS, em um cenário de maior abertura doméstica, mostraria claramente qual o limite, 

além das trocas comerciais, que seria permitido pelo regime militar brasileiro nas relações 

com a URSS. Uma oferta soviética de acordo de cooperação econômica, por exemplo, 

seria protelada, mesmo depois de ouvidas as opiniões e revisões de todos os órgãos 

brasileiros competentes. O Acordo Básico para Cooperação Científica e Tecnológica, no 

entanto, possibilitou o início de um intercâmbio em alto nível entre os dois países, mesmo 

antes do fim do regime militar. Além disso, foi no âmbito dessa mesma aproximação que 
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se ensejou a cooperação entre a engenharia civil brasileira e a maquinaria soviética em 

projetos realizados em outros países. Três anos depois da visita de Delfim Netto a 

Moscou, em 1984, a Odebrecht iniciaria as obras para construção da usina hidrelétrica de 

Capanda, em Angola, em parceria com a Technopromexport da URSS1229.  

Apesar das enormes dificuldades econômicas enfrentadas por Brasil e URSS no 

início dos anos 1980, em especial a partir de 1982, é preciso destacar que a existência 

dessas iniciativas bilaterais mostra que as relações entre os dois países se tornariam mais 

complexas, principalmente a partir de 1980, não se resumindo somente a trocas 

comerciais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1229 https://www.odebrecht.com/pt-br/segunda-fase-de-capanda. Acessado em 6 de janeiro de 2019.  
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Conclusão 

 

O rompimento das relações entre Brasil e União Soviética ocorrido em 1947 não 

manteria os dois países completamente afastados por muito tempo. Cinco anos depois, 

uma delegação brasileira participaria da Conferência Econômica de Moscou mostrando-

se, já naquela oportunidade, esperançosa a respeito das possibilidades comerciais 

bilaterais. É importante sublinhar que essa seria a primeira de uma série de empreitadas 

– de parte a parte – visando o incremento das trocas, e que ela foi feita ainda antes da 

morte de Stálin.  

Em outubro de 1953, alguns meses após o falecimento do ditador soviético, o 

presidente Vargas enviaria João Alberto Lins de Barros para sondar as possibilidades de 

intercâmbio comercial com países do bloco soviético. Para João Alberto, o Brasil não 

poderia renunciar a esses laços. Apesar de o comércio não ser feito utilizando moeda 

livremente conversível, o estabelecimento de trocas com esses países contribuiria para a 

abertura de um maior espaço de acomodação na utilização de moeda forte para o 

pagamento de importações indispensáveis para o Brasil. Essa questão seria agravada, ao 

longo da década de 1950, pelo fato de que o volume de investimentos estrangeiros no país 

não ser suficiente para cobrir as necessidades crescentes de gastos do governo brasileiro 

– especialmente com itens como petróleo e trigo. Deve-se notar que esses dois produtos 

integravam, a princípio, exatamente os itens oferecidos pela URSS para dar início às 

trocas comerciais com o Brasil. Com o agravamento da crise política doméstica em julho 

e agosto de 1954, o governo brasileiro não aceitaria enviar uma missão comercial à URSS 

após um convite formulado junto ao Consulado do Brasil em Nova York.  

Do lado soviético, a morte de Stálin marca uma transformação significativa na 

política externa soviética para o Terceiro Mundo. Suas consequências, no entanto, não 

tiveram efeito imediato nas relações da URSS com o Brasil. Apesar de um crescimento 

importante no intercâmbio entre o Brasil e o bloco soviético entre 1953 e 1955, foi 

registrada apenas uma transação isolada entre os dois países em 1955. O ano é marcado, 

entretanto, como um ponto de virada no tópico da assistência econômica e técnica 

soviética para o Terceiro Mundo, pois são anunciados a participação da superpotência 

socialista na construção do complexo siderúrgico de Bhilai, na Índia, e na usina 

hidrelétrica de Assuã, no Egito – esta, no entanto, teria uma proposta firme soviética 

somente em 1958.  
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Com relação ao Brasil especificamente, a partir de 1956, diplomatas soviéticos 

– e de países de seu bloco de influência – começam a abordar seus colegas brasileiros em 

diversos pontos do mundo, de forma insistente, buscando uma reaproximação. O período 

também é marcado pelo intercâmbio de missões parlamentares entre URSS e Brasil e pela 

maior projeção internacional da URSS, principalmente a partir do lançamento do Sputnik-

I em 1957. É importante sublinhar, dessa forma, que o interesse da União Soviética em 

se aproximar do Brasil antecede a ocorrência da Revolução Cubana.  

Tais desenvolvimentos foram parcialmente responsáveis por uma mudança na 

percepção de parte importante das elites políticas brasileiras a respeito da URSS. Isso 

causou um aumento do interesse de setores influentes da sociedade brasileira pela 

realidade soviética trazendo, inevitavelmente, o tema do reatamento das relações 

comerciais e diplomáticas para o debate doméstico durante o governo Kubitschek, em 

meio a uma exacerbação nacionalista de tons antiamericanos. Foi nesse cenário que o 

presidente brasileiro tomou a decisão de enviar uma missão comercial a Moscou, em 

dezembro de 1959, para assinar o primeiro entendimento visando disciplinar o 

intercâmbio entre os dois países.  

No ano seguinte, buscou-se institucionalizar os contatos por meio da adoção de 

Comissões Executivas. Com a ascensão de Jânio Quadros à presidência, em janeiro de 

1961, movimentos mais explícitos em direção ao reatamento das relações diplomáticas 

seriam realizados. Quadros, que se pronunciava a favor de uma aproximação com o bloco 

socialista desde 1956, estabeleceu contatos com representantes soviéticos de alto nível 

entre 1958 e 1959 e possuía as credenciais anticomunistas ideais, do ponto de vista 

doméstico, para levar adiante o tópico do reestabelecimento garantindo que nenhum tipo 

de contaminação ideológica ocorreria. 

Do lado soviético, o papel pessoal desempenhado por Nikita Khrushchev nessa 

aproximação também é digno de nota. Além de ter se reunido com o então deputado 

federal Jânio Quadros em 1959, e com o então vice-presidente João Goulart em agosto de 

1961, o primeiro-secretário do PCUS emprestou seu prestígio em diversas reuniões com 

representantes brasileiros – inclusive com alguns que ocupavam posições subalternas de 

poder. Receberia o chefe da missão comercial brasileira à URSS em maio de 1961, Paulo 

Leão de Moura, e o ministro-conselheiro Roberto Assumpção de Araújo, em fevereiro de 

1962, época em que a missão diplomática brasileira ainda estava se instalando em 

Moscou.    
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 De volta à conjuntura doméstica brasileira, uma evidência de que a percepção 

da elite política do país sobre a URSS havia passado por uma transformação pode ser 

atestada ao comparar a repercussão das condecorações concedidas por Quadros a 

representantes da URSS e de Cuba. A Ordem do Mérito Aeronáutico concedida a Yuri 

Gagarin não sofreu objeção, mas a Ordem do Cruzeiro do Sul outorgada a Che Guevara, 

sim – especialmente da cúpula militar brasileira. De forma análoga, o governador da 

Guanabara, o ferrenho anticomunista Carlos Lacerda, proibiria a realização de um evento 

sobre Cuba no Rio de Janeiro, mas faria um discurso de boas-vindas na Exposição 

Industrial da URSS realizada na mesma cidade em 1962.  

A aguda crise doméstica resultante da renúncia de Jânio Quadros não alterou os 

rumos do reatamento das relações diplomáticas, que ocorreria, já sob a liderança do 

presidente João Goulart, em novembro de 1961. A já mencionada Exposição Industrial 

Soviética no Rio de Janeiro, a maior realizada pela superpotência socialista em um país 

estrangeiro em 1962, foi um marco importante com vistas a alavancar o perfil do 

relacionamento bilateral. Com a desaceleração do crescimento econômico e crescentes 

dificuldades nos compromissos externos, o presidente Goulart tentou utilizar as relações 

com a URSS para barganhar melhores condições nas conversações com o governo norte-

americano. A manobra resultaria em um aumento do ceticismo da administração Kennedy 

em relação ao trabalhista, o que dificultaria ainda mais as negociações em andamento 

entre os dois países num cenário interno de radicalização ideológica. Em abril de 1963, 

Brasil e URSS assinam um Acordo de Comércio e Pagamentos. Apesar do incremento 

comercial significativo entre os dois países de 1961 a 1963, as cifras ainda representavam 

uma parte pequena das trocas externas brasileiras. Conversações vagas sobre a 

possibilidade de participação soviética em grandes empreendimentos no Brasil 

ocorreriam ao longo do biênio 1962-1963, mas sem render resultados concretos. Isso 

porque a superpotência socialista se mostrava mais prudente no tocante a financiamentos 

para projetos de grande escala em países do Terceiro Mundo. Essa tendência se 

aprofundaria após a queda de Khrushchev, em outubro de 1964.  

No Brasil, após a tomada de poder pelos militares em abril de 1964, as relações 

bilaterais sofreriam com alguma incerteza nos meses subsequentes, mas isso logo seria 

superado por demonstrações, por parte do governo brasileiro, de seu interesse – 

compartilhado também pelo governo soviético – em manter e incrementar o intercâmbio 

comercial. A viagem do ministro do Planejamento, Roberto Campos, à URSS em 1965 é 

um bom exemplo dessa diretriz na prática.  
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A equipe econômica de Castello Branco julgava importante o incremento das 

trocas com o bloco soviético. Esses contatos possibilitariam a organização da primeira 

reunião da Comissão Mista Brasil-URSS ainda em 1965, conforme prevista no Acordo 

de Comércio e Pagamentos de 1963, e um novo estímulo para a retomada das 

conversações a respeito de financiamentos, cooperação econômica e programas de 

assistência técnica entre os dois países. Esses esforços culminariam com a concessão de 

um crédito ao Brasil no valor de US$ 100 milhões (Protocolo Patolichev) para a compra 

de máquinas e equipamentos soviéticos no ano seguinte. Em 1967, ainda durante o 

primeiro governo do regime militar, o ministro da Indústria e Comércio, Paulo Egydio 

Martins, chefiaria uma missão comercial à URSS reunindo grandes empresários 

brasileiros de alto perfil. Um entendimento a respeito da exploração de xisto no Brasil, a 

construção de uma planta petroquímica na Bahia e a abertura de um Escritório Comercial 

da URSS em São Paulo foram os resultados concretos desse período. Além disso, deve-

se notar que apesar da grande proximidade entre os governos do Brasil e dos Estados 

Unidos durante a administração de Castello Branco, esse fato não causou um afastamento 

do país em relação à União Soviética.  No governo seguinte, o presidente Costa e Silva 

barganharia melhores termos em negociações econômicas com o governo norte-

americano se valendo de ofertas da URSS ao Brasil no campo energético.  

Enquanto era negociada a aquisição das unidades geradoras soviéticas para a 

usina hidrelétrica de Capivara (SP/PR) foi assinado um novo Protocolo para o 

Fornecimento de Máquinas e Equipamentos Soviéticos ao Brasil em 1969 – substituindo 

o Protocolo Patolichev de 1966. No ano seguinte, seria firmado um acordo entre a CESP 

e a Energomachexport para o fornecimento dos equipamentos para o projeto hidrelétrico 

brasileiro – seriam as primeiras unidades geradoras soviéticas a entrar em funcionamento 

na América Latina.  

No início dos anos 1970, apesar da participação de empresas brasileiras em 

diversas feiras comerciais no bloco soviético e a assinatura do Acordo Marítimo Brasil-

URSS em 1972, as cifras do intercâmbio comercial se apresentavam em um patamar 

baixo – especialmente dado que a economia brasileira estava crescendo a uma média de 

cerca de 11% ao ano. Essa tendência se contrapunha a um crescimento robusto das trocas 

comerciais com outros países – especialmente Europa Ocidental e Japão. Grandes 

oscilações das exportações brasileiras aliada à forte diminuição da oferta de petróleo 

soviético ao longo da segunda metade dos anos 1960 levaram a uma queda significativa 

no nível do intercâmbio bilateral.   
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A partir de 1974, no entanto, as trocas comerciais ganhariam um novo impulso. 

A retomada das importações de petróleo soviético foi de especial importância dado o 

primeiro choque ocorrido no final do ano anterior. Pelo lado soviético, a perspectiva de 

fornecer equipamentos para Itaipu renovou o ânimo do governo da URSS para se 

aproximar do Brasil.  

Em 1975 e 1976, as exportações brasileiras para a URSS atingiram seus pontos 

máximos da série histórica para o período em tela. Apesar da compra de mais seis 

unidades geradoras soviéticas para a usina hidrelétrica de Sobradinho (BA), os grandes 

saldos favoráveis ao Brasil na balança comercial persistiam. Isso ocorreu também porque 

o papel desempenhado por produtos semimanufaturados e manufaturados brasileiros 

(calçados e têxteis principalmente) cresceu de forma relevante. Do ponto de vista 

doméstico soviético, o período é marcado por uma melhora – que já vinha ocorrendo 

desde a década anterior – no padrão médio de vida, inclusive com o aparecimento e 

difusão de uma série de artigos de consumo.  

Após pressão do governo soviético devido ao Acordo Nuclear Brasil-Alemanha 

Ocidental, especialmente em 1977, as relações bilaterais ganhariam um grande impulso 

de aproximação a partir de 1979. Após a intervenção soviética no Afeganistão, o governo 

norte-americano, em resposta, decretou um embargo de grãos à URSS e boicotou as 

Olimpíadas de Moscou em 1980. Dessa forma, o Brasil pode aumentar suas vendas de 

grãos à URSS e não aderir ao boicote comandado pelos Estados Unidos.  

Além desses fatores da conjuntura internacional, no âmbito interno, havia forças 

que impeliam para uma aproximação. A Petrobras, por exemplo, buscava cooperação 

técnica com a URSS após uma série de descobertas importantes. No setor comercial, 

empresários brasileiros tentavam um novo esforço de diversificação de mercado, ao 

mesmo tempo em que buscavam cooperação técnica em alguns setores – principalmente 

energético. Cientistas, beneficiando-se de uma situação doméstica de maior abertura, 

examinavam as possibilidades de intercâmbio científico com a URSS.  

De seu lado, a URSS fez diversos gestos explícitos buscando uma aproximação 

com o Brasil, inclusive convidando o presidente Figueiredo para uma visita ao país. É 

importante notar que, em 1981, a Comissão Mista Brasil-URSS passou a tratar também 

de temas da ciência e tecnologia, e um Acordo Básico de Cooperação Científica e 

Tecnológica seria assinado iniciando um intercâmbio regular de alto nível de cientistas e 

técnicos de parte a parte – algo inconcebível até o governo Geisel.  
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Esse processo atingiria o seu apogeu com a visita do ministro-chefe da SEPLAN, 

Delfim Netto, à URSS em julho de 1981 chefiando uma enorme comitiva de empresários 

brasileiros. Apesar de firmar entendimentos em diversas áreas, o único empreendimento 

que, no ano seguinte, havia avançado dizia respeito a assistência técnica soviética para 

extração de etanol da madeira no Brasil. Em 1984, no entanto, de acordo com 

conversações iniciadas em 1981, a primeira cooperação entre a engenharia brasileira e a 

maquinaria soviética em um terceiro país teria início em Angola, com a construção da 

usina hidrelétrica de Capanda.  

O agravamento das dificuldades brasileiras com a dívida externa conjugado com 

problemas econômicos internos na URSS – como a diminuição da produção agrícola e a 

falta de uma nova liderança política dinâmica – e externos como a continuidade do 

conflito no Afeganistão e tensões políticas na Polônia limitariam, de forma importante, 

um maior engajamento bilateral até a ascensão de Gorbachev na URSS e o fim do regime 

militar no Brasil, ambos ocorridos em 1985.  

Apesar dos avanços nos campos técnico-científico e no da cooperação 

econômica em outros países, o diálogo diplomático bilateral, nas palavras do chanceler 

Guerreiro, estava “inibido” pois ele abriria “caminho para a penetração soviética” e 

embutiria “compromissos de apoio e legitimação” (grifo original) às ações de política 

externa da superpotência socialista. Dessa forma, o “perigo da contaminação” e o “perigo 

da legitimação” (grifos originais), ainda de acordo com o ministro, justificariam uma 

“política sob controle” (grifo original). Essa estava sendo colocada em prática por meio 

de medidas de controle de “origem brasileira”: quem desejava que houvesse limites e os 

impunha era o Brasil, segundo o chanceler. De forma que o relacionamento evoluísse 

somente para “quadros comerciais ‘típicos’” ou de cooperação tecnológica e cultural 

“limitada e sujeita a controle em cada caso1230”.  

Guerreiro, no entanto, afirmava também que no “plano qualitativo” das relações 

com a URSS, o governo brasileiro talvez pudesse “deixar para trás algumas inibições”. 

Asseverava que o “perigo da contaminação” estava contido no momento em que 

aumentavam as “condições nacionais de controle” e em que a própria URSS escolhia, 

para a América do Sul, uma convivência baseada na “linha dos interesses reais” 

(considerava, nesse sentido, “exemplar” a “aproximação com a Argentina”). Além disso, 

                                                           
1230 AHMRE, ISrPR (1981), ISrPR nº 253, Guerreiro-Figueiredo, Secreto, “Relações Brasil-URSS”. 
Brasília, 30 de julho de 1981, p. 10.  
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o “perigo da legitimação” estaria diminuído pela “própria intensidade do diálogo” que o 

Ocidente mantinha com a URSS1231.  

Dessa forma, percebe-se, mais uma vez, como desenvolvimentos ocorridos nas 

relações entre a Argentina e a URSS influenciaram a chancelaria brasileira em suas 

relações com a superpotência socialista. Do lado soviético, no entanto, há indícios de que 

as atitudes do governo da URSS buscando se aproximar do Brasil, especialmente em 

1980, foram influenciadas, entre outros fatores, pelo crescente interesse da República 

Popular da China no país. Deve-se lembrar que Guerreiro e Figueiredo foram, 

respectivamente, em 1982 e 1984, o primeiro chanceler e o primeiro presidente brasileiro 

a visitarem a China. Apesar de ambos terem sido convidados a visitar a URSS, nenhum 

dos dois realizou a viagem. A análise de como o Brasil foi um dos palcos da competição 

sino-soviética poderá ser feita por pesquisadores no futuro1232.  

Quanto à “política sob controle” descrita por Guerreiro, ela se tornaria 

anacrônica e desnecessária com o fim do regime militar brasileiro em 1985. Já em outubro 

do mesmo ano, o chanceler Olavo Setúbal faria a primeira visita de ministro das Relações 

Exteriores brasileiro à URSS. Dois anos depois, seriam assinados o Programa de Longo 

Prazo de Cooperação Econômica, Comercial, Científica e Tecnológica e um Acordo de 

Cooperação Cultural1233. A cooperação econômica e as relações culturais voltariam a ter 

um aspecto institucionalizado e o presidente Sarney visitaria Moscou em outubro de 

1988.  

 Após a dissolução da URSS, em dezembro de 1991, a Rússia viveria um período 

político conturbado na primeira metade dos anos 1990. Seria apenas em 1997, no Brasil, 

que os dois países firmariam compromissos bilaterais nas áreas da educação e cultura, 

científica e tecnológica, e de investigação e utilização do espaço – temas, os quais vimos, 

já apareciam nas conversações entre Brasil e URSS. Ilustrativo também é o crescimento 

do número de subcomissões que integravam a Comissão Intergovernamental de 

Cooperação Econômica, Científica e Tecnológica Brasil-Rússia em 1998. A primeira 

subcomissão criada, conforme visto, foi a de Ciência e Tecnologia em 1981. Dezessete 

anos depois, mais cinco grupos estavam estabelecidos: cooperação econômica e 

                                                           
1231 Ibid., p. 13.  
1232 A respeito da competição sino-soviética pelo Terceiro Mundo, mas sem menções ao Brasil, veja 
FRIEDMAN (2015) e ROTHWELL (2013).  
1233 BACIGALUPO (2000, p. 61).  
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comercial, energia, uso pacífico do espaço, tecnologia militar e cooperação entre estados 

brasileiros e regiões russas1234.    

Dessa forma, percebe-se que a gênese dos programas de cooperação no âmbito 

de uma parceria estratégica data da época das relações entre o Brasil e a URSS durante a 

Guerra Fria. Além da área econômica-comercial, as negociações nos campos da energia, 

uso pacífico do espaço, convênios técnico-educacionais e cooperação entre estados 

brasileiros e entidades russas têm uma longa história pregressa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1234 Ibid., p. 65.  
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Anexo I 
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Anexo II 

 

GARF, f. 7523, op. 108, d. 274, p. 22-31 

Memorando de conversação Khrushchev-Goulart (10 de agosto de 1961) 

Tradução: Sérgio Lessa 

 

MEMORANDO DE CONVERSAÇÃO 
 

NS Khrushchev com o vice-presidente do Brasil João Goulart e membros da 
delegação comercial brasileira rumo à China  

 
10 Agosto, 1961 

 

N.S. Khrushchev: Deixe-me cumprimenta-lo e (dizer que) estamos felizes que 
você veio ao nosso país. 

Em relação ao nosso país, não há pessoas neutras. Em relação a nós, sempre nos 
tratam de forma amigável ou hostil. Nós consideramos isso normal. Nós somos um novo 
produto da história.  

O estômago do homem que está acostumado a produtos antigos, às vezes, 
quando ele se direciona ao novo, surge um mal-estar. Quando a Revolução de Outubro 
ocorreu, algo semelhante ocorreu com algumas pessoas.  

Uma vez que você veio, então você quer provar nosso Soviético. Se vocês 
tiverem bons estômagos, por favor. Se não, vocês sofrerão.  

Queriam nos destruir quando nós apenas havíamos nascido. Mas nada disso 
aconteceu. Contra nós estavam EUA, Grã-Bretanha, França, Polônia – 14 potências. Nós 
lutamos por três anos e saímos vencedores. O Japão nos atacou. Nós os esmagamos. 
Agora, criaram a OTAN. Eu não sei para o que ela serve, mas a OTAN não pode nos 
influenciar.  

Nós ficamos satisfeitos com a declaração (informe) do presidente Kennedy em 
Viena que nossas forças são equivalentes. Eu compreendo que foi difícil para ele admitir 
isso. Mas foi agradável. [fim da p. 22]. 

 
 
Consideram-nos canibais. Alguns dizem que engolimos crianças em dezenas. É 

bom que você veio: veja por você mesmo. Nós não impomos nossas opiniões a você. 
Repito, se você tiver um bom estômago, você vai digerir.  

J. Goulart: Nós viemos aqui como amigos. Eu estou feliz em informa-lo sobre 
as atividades do governo brasileiro empreendidas para reatar as relações entre Brasil e 
URSS da forma mais rápida. 

Nós temos lutado por isso por muitos anos. Nós tivemos que superar enormes 
dificuldades. Mas agora nós (estamos) felizes em declarar que hoje essas relações já 
existem. Relações comerciais estão se desenvolvendo de forma bem-sucedida. O 
presidente Jânio Quadros expressou a vontade e aspirações de todo o povo brasileiro, 
tendo dado muito recentemente instruções concretas para que sejam tomadas medidas 
práticas para o restabelecimento das relações diplomáticas entre os nossos países.  
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Eu aproveito esta oportunidade para agradecer ao governo soviético mais uma 
vez pela recepção e parabenizar o Sr. Khrushchev, o governo e o povo soviético em meu 
nome, e em nome do governo brasileiro, pelo grande feito realizado pelo major Titov. 
Muito recentemente, o povo brasileiro calorosamente recebeu Yuri Gagarin. 

O povo brasileiro, os trabalhadores e especialmente a classe trabalhadora sempre 
acompanharam atentamente não somente os esforços do povo soviético direcionados para 
o desenvolvimento da sua economia e a elevação de seu bem-estar, mas também pela luta 
do governo soviético e pessoalmente do sr. Khrushchev pela paz. [fim da p. 23].   

 
 
N.S. Khrushchev: Obrigado pelo correto entendimento da nossa política e dos 

avanços no nosso país. Nós fazemos tudo para garantir a paz. Nós somos comunistas. 
Tratam-nos de diversas maneiras. Alguns nos chamam a atenção (brigam, discutem). Mas 
os comunistas não têm nada mais sagrado do que a luta pela paz. Isso está registrado em 
nosso programa. O que nós pensamos é o que o partido todo também pensa. Não se pode 
pensar uma coisa e fazer outra. O programa é um núcleo, ao redor do qual todos os 
esforços do partido estão concentrados. E escrevemos no programa – coexistência 
pacífica.  

Nós estamos confiantes em nosso sistema. Nós registramos que em 1970 nós 
alcançaremos os EUA, e em 1980 nós produziremos duas vezes mais que os EUA. Mas 
os EUA não concordam com isso. Eles não podem concordar. E nós não perguntamos. 
Isso é uma luta.  

Lenin recebeu Wells, o escritor de ficção inglês. Após isso, Wells escreveu o 
livro “Rússia nas sombras”. Eu o li recentemente de novo. Eu sugiro que você também o 
leia. Nesse livro, Wells chama Lenin de “o sonhador do Kremlin”. Esse grande escritor, 
como você pode ver, mostrou-se pequeno para o entendimento da grandeza de Lenin. 

E agora nós estamos voando ao redor do globo, e os americanos pulando na água. 
Esse não é um povo voador, é um povo pulador. Nós voamos em volta da Terra por 25 
horas. Mas nós podemos voar ainda mais.  

 
(Nota do tradutor: Na frase acima, N.S. Khrushchev, em tom pejorativo, quis 

dizer que os americanos estavam abaixo do nível do solo, enquanto que os soviéticos 
estavam no cosmos).        

 
J. Goulart: Agora não há mais pessoas que não acreditem nisso.  
N.S. Khrushchev: Não, achou-se um americano que disse que os russos 

provavelmente gravaram a voz do Titov com um gravador e lançaram a fita no satélite 
(Sputnik). O que eu posso dizer disso. Vamos colocar ele em um foguete e girar ao redor 
da Terra. Nós vivemos em um tempo interessante. E se nós evitarmos a guerra, isso será 
grandioso para a humanidade. [fim da p. 24].  

 
De acordo com o programa do partido, em 1980, nós iremos fundir 250 milhões 

de toneladas de aço, tanto quanto o necessário.  (No) Máximo. Eu penso (que) ao se 
aproximar dessa data nós não precisaremos de tanto aço, uma vez que haverá substitutos; 
plásticos, por exemplo. Nós teremos tudo. Este ano nós iremos fundir 71 milhões de 
toneladas. No ano passado, nós fundimos 65 milhões de toneladas. Em 1965, de acordo 
com nosso Plano Setenal, nós iremos fundir de 98 a 100 milhões de toneladas. 

Nosso programa será implementado, nós não temos dúvida disso. Nós fomos 
muito cautelosos com os números. Eu penso que o povo irá nos corrigir e ir além do 
planejado. Agora é difícil prever tudo, a tecnologia está se desenvolvendo muito rápido.  
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Atualmente nós ainda estamos atrás dos EUA em produção agrícola. De fato, na 
América, a produção agrícola é mais desenvolvida. Nós colocamos diante de nós a tarefa 
de aumentar a produção agrícola de 4 a 5 vezes. A América se dirige de maneira crítica 
às nossas pretensões. Mas isso é uma estupidez. Nosso trator DT-54 tem 54 hp. Nós 
decidimos produzir um trator na faixa de 180-200 hp. Se atualmente o trator puxa 5 
arados, então o novo puxará de 10 a 12. A velocidade do trator DT é 3 km/h, e o novo 
trabalhará a uma velocidade de 9 a 10 km/h. Então calcule quantas vezes a produtividade 
do trabalho crescerá. Isso nós podemos fazer em (dentro de) 5 a 6 anos.   

Assim nós vamos alcançar a América. Diremos: saía do caminho! Faremos isso 
com facilidade. Nós temos fábricas poderosas. E nós fizemos um programa para 20 anos. 
Nós produziremos menos tratores [fim da p. 25], gastaremos menos metal, menos 
trabalhadores serão empregados na agricultura, e a produtividade será muito maior. Aqui 
vai um exemplo da pecuária. Havia ordenha manual, quando uma pessoa ordenhava de 8 
a 10 vacas. Agora nós fizemos plataformas com extração elétrica. Uma pessoa poderá 
ordenhar de 100 a 150 vacas. Nós fizemos os foguetes, de alguma forma aprenderemos a 
ordenhar vacas.   

Então nossas perspectivas são muito boas.  
J. Goulart: Nós estamos absolutamente certos quanto a isso. Eu acredito que os 

grandes êxitos da URSS são um argumento a favor da paz. 
N.S. Khrushchev:  E nós, adicionalmente, acreditamos (que seja) em favor do 

socialismo. 
J. Goulart: O argumento mais convincente é o voo do Titov, o argumento em 

favor da paz. 
N.S. Khrushchev: Intimidam-nos. E nos intimidam porque nos temem. Mas nós 

não somos (do tipo) covardes.  
Gabriel Hermes (Deputado federal): Seria muito interessante ouvir sua opinião 

a respeito dos planos da União Soviética em fornecer assistência econômica aos países 
subdesenvolvidos.  

N.S. Khrushchev: Nós ajudamos esses países. E iremos ajudar no futuro. E, com 
o crescimento de nossa economia, a escala da ajuda aumentará proporcionalmente. 

Na Índia, nós construímos um complexo metalúrgico. E ele é melhor do que os 
complexos inglês e alemão construídos lá. Nós estamos expandindo a capacidade dessa 
planta para 2.000.000 toneladas de metal por ano. 

J. Goulart: A URSS também conduz uma construção no Egito. [fim da p. 26].  
 
 
N.S. Khrushchev: Sim, nós estamos construindo a represa de Assuã lá. Nós 

fornecemos assistência em termos muito favoráveis. Além disso, deve-se ter em mente 
que 50% da ajuda que esses países recebem dos imperialistas é somente porque a URSS 
ajuda países subdesenvolvidos. Se não houvesse a União Soviética, então os imperialistas 
somente saqueariam, não ajudariam, eles não dariam 5 copeques.   

Por que eles libertam as colônias? Nossa existência exerce pressão nisso. Isso é 
uma pressão indireta. Há também uma direta. Nós fornecemos assistência a países 
africanos: Guiné, Gana, Mali, Sudão, Etiópia, Marrocos, Iêmen. Os ingleses querem 
sufocar o Iêmen. Nós construímos um porto para os iemenitas, vendemos armas a eles, 
tanques. No Iêmen, há um rei Imã (“apesar de ser um rei”; essa é a ideia), mas nós os 
ajudamos – salgando a cauda do leão britânico.  

G. Hermes: Agradeço-lhe. Eu espero que a União Soviética também vá ajudar a 
América Latina.  
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N.S. Khrushchev: Nós já estamos ajudando Cuba. Nós compramos açúcar dela, 
apesar de termos o nosso, nós ajudamos com armas. Os americanos perguntam-nos: por 
que vocês ajudam Cuba, pois ela está tão próxima de nós? E nós respondemos: por que 
vocês ajudam a Turquia e o Irã? Nossos direitos são iguais.  

Nós vendemos equipamento de petróleo para a Argentina. Os americanos nunca 
fariam isso.  

G. Hermes: E no Brasil, o petróleo está oculto (escondido; de difícil acesso). Os 
americanos estavam procurando por ele, e não o encontraram. Atualmente, nós mesmos 
extraímos nosso petróleo.  

N.S. Khrushchev: A mesma coisa aconteceu na Índia. Os ingleses procuraram 
por petróleo lá e não encontraram. Nós também exploramos petróleo e gás. Eu estou certo 
que no Brasil há uma riqueza incontável.  [fim da p. 27].  

 
 
G. Hermes: Nós temos pensado sobre isso há bastante tempo. 
J. Goulart: É necessário penetrar nas profundezas (bacias) para usá-lo.  
N.S. Khrushchev: Antes da Revolução, nós também não conseguíamos encontrar 

petróleo, uma vez que nós não tínhamos nenhuma indústria. Nós perfuramos na 
profundidade de 500 metros e não encontramos lá o que procurávamos, e quando 
penetramos por 3000, eles encontraram. O Brasil é um país rico.  

J. Goulart: Nós esperamos ver o chefe do Conselho de Ministros da URSS, 
Nikita Khrushchev, no Brasil logo. 

N.S. Khrushchev: Mas eu sou comunista. E pelo que você pode ver, sem chifres. 
Eu como, (assim) como vocês, por exemplo, tomates. Se vocês não têm medo de um 
comunista, eu irei.  

J. Goulart: Você é nosso amigo. Medo de comunistas não existe mais.  
B. Carvalho: Povos são como vizinhos em um novo prédio. Quando uma pessoa 

se muda para uma casa nova, ela está cautelosa com os vizinhos. Então ele começa a 
cumprimenta-los, e então se estabelece uma amizade.  

J. Goulart: Preconceito contra a União Soviética não há mais. 
Independentemente de posições políticas e ideológicas, todos reconhecem atualmente os 
grandes progressos da URSS. Pessoas de diferentes pontos de vista ideológicos estão 
sentadas nesta mesa, mas eu estou convencido de que expresso uma opinião comum 
quando eu falo a respeito dos progressos da URSS.  

A América do Sul dos nossos dias não é a América de cinco anos atrás. Eu sei, 
sr. primeiro-ministro, que você mesmo como uma pessoa muito inteligente sabe disso 
pelos discursos dos povos da América do Sul. [fim da p. 28].  

 
N.S. Khrushchev: Correto. Eu tenho muita simpatia pela posição do presidente 

Jânio Quadros em relação à Cuba. Essa é uma posição de princípio e corajosa. Ela não é 
apenas sobre Cuba. Ela é sobre o direito de os EUA interferirem nos assuntos da América 
Latina. Os EUA gostariam de assumir o papel de gendarmerie. Hoje eles querem 
endireitar (resolver, consertar) Cuba, e amanhã, se algo acontecer, o Brasil. Eles 
endireitaram a Guatemala.  

O presidente Kennedy propôs em Viena: vamos estabilizar o equilíbrio de forças 
no mundo. Eu perguntei a ele: como eu devo compreender isso? Pegue, por exemplo, o 
Irã. Lá, um regime reacionário, senhores feudais sufocam o povo. Se o povo se rebelar, 
mas certamente se rebelará, o que nós devemos fazer, ajudar o Xá? Então nós somos uma 
gendarmerie? Esses são assuntos internos, o povo mesmo deve decidi-los.  

Eu cumprimento a correta e corajosa posição do presidente Jânio Quadros.  
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Eu disse ao Kennedy em Viena: Fidel Castro não é comunista, mas você fará 
dele um comunista. Você ataca Cuba, você não compra açúcar e não vende nada para ela. 
Quer sufocar Cuba. E nós não apenas compramos dela e vendemos a ela, mas nós também 
ajudamos. Para onde mais pode ir Fidel Castro? Por isso, os EUA podem fazer de Castro 
um comunista.  

Em Nova York, quando eu estava na Assembleia, contaram-me uma anedota. 
Um cubano, desiludido com a vida, decidiu cometer suicídio, mas não sabia como fazê-
lo. Então ele o aconselharam: “Vá até a praça e grite: eu sou comunista! Te matarão por 
isso”. Quando ele saiu na praça e gritou que ele era comunista, pessoas começaram a se 
aproximar, bater em seu ombro e dizer: “Está certo, muito bem!”. [fim da p. 29].  

 
J. Goulart: Nós gostaríamos de agradecer sinceramente o sr. Khrushchev pela 

conversa. Nossa visita ao seu país não estaria completa, se nós não lhe visitássemos. Nós 
estamos todos muito felizes em encontra-lo.  

Nós estamos convencidos que a retomada das relações entre nossos países 
servirá à causa do fortalecimento da amizade entre nossos povos e da paz. O povo 
brasileiro quer isso. E nosso presidente está convicto sobre essas questões.  

Nós partimos daqui com grande satisfação. Nós acreditamos nas suas palavras e 
desejamos sinceramente para a União Soviética progressos futuros em todas as áreas, 
especialmente na ciência, para o benefício do povo soviético e todos os povos do mundo.  

Sr. primeiro-ministro, você pode contar totalmente com nosso apoio. 
N.S. Khrushchev: Eu estou muito feliz. Se vocês têm perguntas, por favor, não 

desperdicem a oportunidade. Eu estou pronto para responde-las. O assunto é seu – vocês 
podem concordar comigo ou não. Nós queremos fazer amizade com a América, com a 
Inglaterra, e com a França – com todos. Quem vai ser mais rico, quem terá um nível mais 
alto de educação, este estará no caminho correto.  

Nós estamos orgulhosos de preparar três vezes mais engenheiros do que os 
Estados Unidos. O futuro é do povo que detém conhecimento. E vocês conhecem o nosso 
sistema educacional. Aqui as pessoas não precisam de dinheiro para os estudos. Apenas 
vontade, nós damos dinheiro para que a pessoa estude. Nisso está nossa força, nos 
conhecimentos. 

Eu fiz uma análise da posição do seu presidente em relação a Cuba, e, em todo 
o restante, eu não vou interferir nos seus assuntos. Vocês são representantes de diferentes 
partidos, vocês se resolvam entre si [fim da p. 30].  

 
J. Goulart: O curso da política externa do presidente Jânio Quadros é agora 

apoiado por todos os partidos, já que nós acreditamos que os interesses de Estado estão 
acima dos partidos. 

N.S. Khrushchev: Isso é sábio, isso é corajoso. 
J. Goulart: E os interesses pela paz no mundo estão acima dos interesses 

particulares do Brasil. 
N.S. Khrushchev: Vamos lutar pela paz juntos. 
J. Goulart: Nessa luta, você pode contar com o nosso apoio. 
N.S. Khrushchev: Obrigado. 

 
 

Gravou a conversação V. Laskarev 
A conversação foi presenciada pelo vice-ministro de Negócios Estrangeiros da 

URSS V. V. Kuznetsov, pelo chefe do Departamento de Relações Internacionais do 
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Presidium do Soviete Supremo da URSS V.G. Vysotin, e pelo vice-chefe do 
Departamento das Américas L. Zamyatin. 

A conversação foi traduzida por L. R. Vladov.  
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