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Piotr Frelak 
 

STOSUNKI BRAZYLII ZE STANAMI 

ZJEDNOCZONYMI W OKRESIE RZĄDÓW 

GETÚLIO VARGASA  

(LATA 1930-45 i 1951-54) 
 

Dojście przez Getúlio Vargasa1 przy popar-

ciu wojska do władzy w roku 1930 zapoczątkowa-

ło zmianę w brazylijskiej polityce względem Sta-

nów Zjednoczonych. Źródeł powyższej przemiany 

w koncepcji stosunków amerykańsko-brazylijskich 

w latach 30. należałoby szukać zarówno w ówcze-

snej sytuacji wewnętrznej Brazylii jak i w uwarun-

kowaniach na arenie międzynarodowej. Polityka 

zagraniczna nie jest bowiem prowadzona w ode-

rwaniu od sfery wewnętrznej kraju. Przeciwnie, 

jest ona w pełni zależna od niej, ponieważ jednym 

z podstawowych celów tejże polityki jest stwarza-

nie sprzyjających warunków zewnętrznych dla 

rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału pań-

stwa względem innych państw. W przypadku Bra-

zylii ówczesna polityka zagraniczna służyć miała 

realizacji interesu narodowego, definiowanego 

przez Vargasa jako działanie skoncentrowane na 

emancypację Rio de Janeiro w sferze gospodarczej 

i politycznej, a w przyszłości na osiągnięciu domi-

nującej roli w regionie Ameryki Łacińskiej i rów-

noprawnych stosunków ze Stanami Zjednoczony-

mi.2  

W początkowym okresie rządów Vargasa re-

lacje brazylijsko-amerykańskie były poprawne. 

Brazylia nadal kreowała swoją politykę zagra-

niczną w znacznym stopniu opierając się na soju-

szu politycznym ze Stanami Zjednoczonym. Jed-

nakże z upływem lat, strona brazylijska coraz sil-

niej odczuwała potrzebę dokonania zmian w kon-

taktach z dominującym partnerem amerykańskim. 

Ewolucja w stosunkach z Waszyngtonem miała na 

celu przede wszystkim osiągnięcie przewartościo-

wania w ich dotychczasowym charakterze, gdyż 

nie odpowiadał on już koncepcjom politycznym 

Getúlio Vargasa. 

Przywódca brazylijski dążył sukcesywnie do 

zmiany relacji z Amerykanami opartych na hege-

monii Stanów Zjednoczonych, które cechowało 

nieprzestrzeganie przez stronę amerykańską zasad 

przymierza, a także niewypełnianie wzajemnych 

zobowiązań. Przyczyny powyższego postępowania 

władz amerykańskich, leżały w przeświadczeniu o 

niezmiennym poparciu Brazylii dla własnej poli-

tyki, niezależnie od panujących uwarunkowań 

międzynarodowych. Vargas uważał, że taki stan 

relacji na dłuższą metę jest niekorzystny dla inte-

resów brazylijskich w regionie (kształt stosunków 

z innymi państwami Ameryki Łacińskiej3). Dlate-

go też podstawowym zadaniem nowej koncepcji 

kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi było do-

prowadzenie do ustanowienia jakościowo nowych 

stosunków z mocarstwem opartych na zasadach 

partnerstwa oraz równouprawnienia i uwzględnia-

nia wzajemnych interesów narodowych. Taki cha-

rakter relacji - w ocenie Vargasa – przynosiłby 

Brazylii większe niż do tej pory korzyści w sferze 

społeczno-gospodarczej jak i politycznej.  

Realizację wyżej wspomnianych założeń 

brazylijskiej polityki zagranicznej okresu Vargasa 

ułatwiła w znacznej mierze nowa sytuacja na are-

nie międzynarodowej, jaka wykształciła się w po-

łowie lat 30. XX wieku. Otóż aktywnym uczestni-

kiem na obszarze Zachodniej Hemisfery stawała 

się Rzesza Niemiecka. Rozwijająca się gospodarka 

niemiecka potrzebowała coraz to więcej surowców 

naturalnych, a także artykułów rolnych, którymi to 

wówczas gospodarka brazylijska dysponowała w 

dużych ilościach. W zamian za dostawy powyż-

szych towarów, Rzesza oferowała Brazylijczykom 

produkty przemysłowe, uzbrojenie oraz transfer 

kapitału.  
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Dla Brazylii rządzonej przez Vargasa prowa-

dzącego politykę rozwojową, niemiecki partner 

handlowy stwarzał obiecujące perspektywy rozwo-

ju gospodarczego. Co więcej, w przypadku handlu 

brazylijsko-niemieckiego sprzyjającą okoliczno-

ścią dla ich potencjalnego rozwoju była komple-

mentarność gospodarek obydwu państw. Wobec 

trudności, jakie funkcjonowały w eksporcie towa-

rów brazylijskich na rynek amerykański (artyku-

łów rolnych oraz używek, w tym zwłaszcza kawy), 

oferta niemiecka pozwalała Brazylii na częściowe 

rozwiązanie problemów w produkcji rolnej. Berlin 

gotów był bowiem importować duże ilości brazy-

lijskich zbóż, kawy, mięsa, wełny, bawełny oraz 

owoców takich jak pomarańcze, które nie znajdo-

wały nabywców amerykańskich (chroniących wła-

sny rynek i wytwórców). Z drugiej strony, Rio de 

Janeiro uzyskiwało możliwość korzystnego impor-

tu produktów przemysłowych i kapitału, a także 

nowoczesnego uzbrojenia bez konieczności wy-

dawania twardej waluty. Czynnikiem ułatwiającym 

handel Brazylii z Niemcami był system marki 

kompensacyjnej tzw. "aski". Mianowicie należno-

ści brazylijskie za dostawy towarów rolno-

surowcowych zapisywano w markach na kontach, 

z których Brazylijczycy mogli korzystać jedynie 

przy zakupie niemieckich produktów eksporto-

wych4. 

Rosnące zaangażowanie Niemiec w Zachod-

niej Hemisferze ułatwiło Vargasowi przekształce-

nie brazylijskiej polityki względem Stanów Zjed-

noczonych. Nie negował on potrzeby dalszego 

utrzymywania dobrych relacji z Waszyngtonem, 

ale pragnął, aby Brazylia traktowana była przez 

Amerykanów jako suwerenny i pełnoprawny 

uczestnik stosunków międzynarodowych, szcze-

gólnie w regionie Ameryki Łacińskiej. Z tego 

względu kontakty z Rzeszą Niemiecką - którym 

sprzeciwiały się władze amerykańskie - uważane 

były w Rio de Janeiro za okazję do uzyskania 

większej aniżeli dotychczas samodzielności poli-

tycznej względem Waszyngtonu i ukształtowania 

dwustronnych relacji partnerskich, do których 

Brazylijczycy aspirowali5. 

Nowa polityka zagraniczna Brazylii określa-

na w literaturze terminem "lawirowanie" (Marcin 

Kula) lub "polityka równowagi" (Jarosław Spyra) 

służyła realizacji brazylijskich interesów narodo-

wych przy wykorzystywaniu istniejących sprzecz-

ności i rywalizacji w regionie Ameryki Łacińskiej 

między dwoma mocarstwami: Rzeszą Niemiecką, 

a Stanami Zjednoczonymi. Brazylia pod rządami 

Vargasa, korzystając z rosnącego wówczas zainte-

resowania międzynarodowego, starała się dokonać 

znaczącej modernizacji gospodarki i kraju poprzez 

zatrudnienie, na korzystnych dla siebie warunkach, 

kapitału amerykańskiego i niemieckiego. Nie 

chciała przy tym dopuścić do nadmiernej zależno-

ści gospodarczo-politycznej od któregoś z mo-

carstw. Z tego też powodu Rio de Janeiro dążyło 

do równoległego rozwoju kontaktów handlowych 

z obydwoma krajami. Zadaniem powyższej strate-

gii w ramach polityki równowagi było uzyskanie 

większego potencjału gospodarczego i niezależno-

ści, postrzeganej jako konieczność zachowania au-

tonomii decyzyjnej kraju względem mocarstw6. 

Vargas wykorzystywał również walkę ame-

rykańsko-niemiecką o względy Brazylii jako ele-

ment nacisku na Waszyngton w celu zmiany jego 

dotychczasowego stosunku wobec Rio de Janeiro, 

a następnie ewolucji tychże stosunków w kierunku 

partnerstwa. Chcąc uzyskać od Amerykanów okre-

ślone koncesje lub lepsze warunki współpracy, 

Vargas stosował kontakty z Berlinem jako formę 

presji polityczno-ekonomicznej na ich politykę, a 

także jako czynnik równoważący wpływy amery-

kańskie. Użycie "karty niemieckiej" względem 

Stanów Zjednoczonych ułatwiało Brazylii prezen-

towanie przez Niemcy elastycznego stanowiska w 

trakcie negocjacji handlowych, podczas gdy Ame-

rykanie przyjmowali zazwyczaj sztywne stanowi-

sko negocjacyjne. Sprzyjająca niemiecko-brazy-

lijskim kontaktom handlowym atmosfera - znana 

w Waszyngtonie - czyniła naciski strony brazylij-

skiej wysoce prawdopodobnymi. Dlatego też wła-

dze amerykańskie, aby nie dopuścić do dalszego 

rozszerzenia się wpływów niemieckich w Brazylii 

i regionie, zmuszone zostały, przez umiejętną poli-

tykę Vargasa, do poważniejszego traktowania i 

uwzględniania w swoich działaniach brazylijskich 

interesów7. 

Prowadząc politykę równowagi, a w jej ra-

mach maksymalizując korzyści odnoszone przez 

gospodarkę brazylijską i demonstrując niezależ-
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ność polityczną Rio de Janeiro, Vargas zdawał so-

bie sprawę, że w długiej perspektywie czasu dalsze 

jej utrzymywanie nie będzie możliwe. Dodatkowo 

realizację zamierzeń utrudniały mu niestabilna sy-

tuacja międzynarodowa i rosnąca presja Ameryka-

nów. Waszyngton bowiem stawał się coraz bar-

dziej podejrzliwy i pełen zastrzeżeń odnośnie han-

dlowej współpracy między Berlinem a Rio de Ja-

neiro. Natomiast Brazylijczycy, ze swojej strony, 

nie mogli pozwolić sobie na poważny konflikt w 

relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Toteż Bra-

zylia nie chciała nadawać zbytniego rozgłosu pod-

pisywanym porozumieniom handlowym z Rzeszą 

(umowę handlową z roku 1935 obydwa kraje za-

warły w formie wymiany not dyplomatycznych).  

Niedługo potem doszło do podpisania trakta-

tu handlowego między Brazylią a Stanami Zjedno-

czonymi, którego finalizację wstrzymywała sku-

tecznie przez ponad rok strona brazylijska, gdyż 

początkowy kształt porozumienia nie odpowiadał 

jej interesom. Wspomniane wyżej opóźnianie za-

warcia traktatu należy traktować jako sukces poli-

tyczny Vargasa wobec Amerykanów, ponieważ 

potrafił on, umiejętnie grając "kartą niemiecką", 

opierać się presji Waszyngtonu. Dopiero katastro-

falna sytuacja finansowa Brazylii w roku 1935 

zmusiła tamtejsze władze do przyjęcia propozycji i 

warunków amerykańskich. Podpisany w takich 

okolicznościach traktat przewidywał obniżkę sta-

wek celnych na wiele towarów produkcji amery-

kańskiej importowanych przez Brazylię oraz 

utrzymanie korzystnego dla Brazylijczyków po-

ziomu ceł na ich towary eksportowane na rynek 

amerykański. Jednakże w ostatecznym rozrachun-

ku umowa zawierała korzystniejsze przepisy dla 

Stanów Zjednoczonych8. 

Brazylijczycy byli zdania, że polityka gospo-

darcza Waszyngtonu jest nakierowana celowo na 

powstrzymywanie swojej gospodarki przed szyb-

szym rozwojem. Dla Rio de Janeiro strona amery-

kańska była trudnym partnerem handlowym, który 

sprzedawał więcej swoich towarów na rynku bra-

zylijskim aniżeli kupował na nim. Poza tym do-

magał się rozliczania transakcji w twardych walu-

tach9 oraz udzielał mało korzystnych pożyczek i 

kredytów. Administracja Roosevelta wielokrotnie 

protestowała, gdy Brazylia nie spłacała swojego 

zadłużenia w twardych walutach, podczas gdy sa-

ma nie ułatwiała Brazylijczykom możliwości ich 

zarobienia na handlu10. Tym niemniej próby skło-

nienia Brazylii do wstrzymania zyskownego han-

dlu z Niemcami, podejmowane przez Waszyngton, 

spotykały się z mocnym sprzeciwem w Rio de Ja-

neiro, które czerpało z nich wymierne korzyści.  

Kolejnym obszarem spornym w stosunkach 

brazylijsko-amerykańskich pod koniec lat 30. był 

problem zakupu nowoczesnego uzbrojenia przez 

Brazylię. Dostrzegając mały potencjał wojskowy 

kraju, a także obserwując z niepokojem rozwój 

wydarzeń na arenie światowej jak i w regionie (ro-

snący potencjał armii paragwajskiej po wygranej 

wojnie o Gran Chaco oraz niepewność co do in-

tencji silnej militarnie Argentyny), brazylijskie 

władze wojskowe i polityczne usilnie dążyły do 

szybkiej modernizacji brazylijskiej armii. Z tego 

powodu podczas swojej wizyty w Waszyngtonie w 

roku 1937 minister gospodarki Brazylii Fernando 

de Sousa Costa poruszył m.in. kwestię sprzedaży 

uzbrojenia amerykańskiej produkcji.  

Odmowa władz amerykańskich, uzasadniana 

istniejącymi wówczas rygorystycznymi przepisami 

prawodawstwa wewnętrznego, została źle odebra-

na w Rio de Janeiro. Rozgoryczenie strony brazy-

lijskiej powiększał dodatkowo sprzeciw Ameryka-

nów wobec ewentualnych zakupów przez Brazylię 

niemieckiej broni i amunicji. Jednakże Brazylij-

czycy, dbając o swój interes narodowy, pomimo 

negatywnej postawy Stanów Zjednoczonych, po-

stanowili zawrzeć kolejne porozumienie wojskowe 

z Rzeszą Niemiecką. Umowa z koncernem Kruppa 

podpisana w roku 1938 przewidywała dostawę bli-

sko 900 armat w ciągu sześciu lat11. Wspomniany 

kontrakt, w połączeniu z trwającymi już od pew-

nego czasu dostawami niemieckiego sprzętu arty-

leryjskiego, lekkich dział, czy wozów opancerzo-

nych, podniósł potencjał brazylijskich sił zbroj-

nych.  

W roku 1939, w obliczu rosnącego napięcia 

na arenie międzynarodowej, znaczenie Brazylii w 

amerykańskich planach strategicznych wydatnie 

wzrosło. Stawała się ona dla Stanów Zjednoczo-

nych kluczowym sojusznikiem w Zachodniej He-

misferze, a szczególnie w strefie Oceanu Atlantyc-

kiego (ocenianego jako jeden z prawdopodobnych 
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teatrów działań wojennych). Wyrazem jej nowego 

statusu w stosunkach z Amerykanami, który z za-

dowoleniem przyjmowano w brazylijskiej stolicy, 

była propozycja władz amerykańskich dotycząca 

zwołania konsultacji dwustronnych. Wizyta mini-

stra spraw zagranicznych Brazylii Osvaldo Aranha 

w lutym i marcu 1939 r. w Waszyngtonie zaowo-

cowała m.in. uzyskaniem przez Brazylię 50 mln 

USD na uruchomienie brazylijskiego banku cen-

tralnego oraz kredytów z Export and Import Bank 

na potrzeby uregulowania kwestii zadłużenia bra-

zylijskiego względem USA12.  

Dzięki panującej wówczas niestabilnej sytu-

acji na świecie, ożywieniu uległy także amerykań-

sko-brazylijskie kontakty wojskowe, które do tej 

pory napotykały trudności ze strony amerykań-

skiej. W połowie 1939 r. doszło do rozmów mię-

dzy przedstawicielami dowództwa armii amery-

kańskiej na czele z gen. Georgem Marshallem 

(ówczesnym zastępcą szefa sztabu), a wyższymi 

oficerami armii brazylijskiej, w tym szefem sztabu 

gen. Góisem Monteiro. Podczas spotkania Brazy-

lijczycy ponowie podnieśli problem zakupu ame-

rykańskiego uzbrojenia i pomocy Waszyngtonu w 

modernizacji ich sił zbrojnych. Jednocześnie dość 

sceptycznie odnieśli się do przedstawionych im 

planów amerykańskiej strategii dla regionu. Mia-

nowicie dla obrony zachodniej hemisfery przed 

atakiem za strony państw "Osi", Amerykanie 

chcieli rozlokować na terytorium północno-

wschodniej Brazylii w miastach Naval, Fortaleza, 

Recife czy Bėlem amerykańskie bazy morskie i 

lotnicze. Rolą armii brazylijskiej byłaby natomiast 

lądowa ochrona tego obszaru. Ostatecznie, mimo 

silnych obaw przed dopuszczeniem obcych wojsk i 

baz wojskowych na swoje terytorium, Brazylijczy-

cy zgodzili się na wspólną z Amerykanami obronę 

zachodniej hemisfery przed agresją państw 

"Osi"13.  

Po niemieckiej agresji na Polskę 1 września 

1939 r., Brazylia nie chcąc zostać wciągniętą w 

konflikt na kontynencie europejskim zdecydowała 

się następnego dnia ogłosić swoją neutralność. 

Tym niemniej Vargas nadal starał się, na tyle na 

ile było to możliwe i realne, kontynuować politykę 

równowagi. Prowadząc politykę uprzemysłowienia 

kraju, jednym z celów brazylijskiego prezydenta 

było stworzenie nowoczesnego przemysłu meta-

lurgicznego. Zdając sobie sprawę z wielkości ko-

niecznych sił i środków potrzebnych na jego wy-

budowanie, postanowił znaleźć partnera zagra-

nicznego, który sfinansowałby w znacznej mierze 

to przedsięwzięcie. Początkowo Brazylijczycy 

zwrócili się do Stanów Zjednoczonych, ale propo-

zycje amerykańskie w postaci oferty kapitału pry-

watnego (US Steel Corporation) okazały się roz-

czarowujące i nie do przyjęcia. Wówczas to Var-

gas, grając "kartą niemiecką"14, skłonił stronę ame-

rykańską do ponownego przemyślenia oferty. 

Czynnikiem, który sprzyjał powyższej taktyce 

Brazylii była, po raz kolejny, ówczesna sytuacja 

międzynarodowa i powiązana z nią zmiana w stra-

tegii amerykańskiej.  

Po wybuchu II wojny światowej Stany Zjed-

noczone wzmogły jeszcze bardziej starania dy-

plomatyczne w celu pozyskania poparcia Rio de 

Janeiro, a także wzmocniły działania na rzecz wy-

parcia wpływów niemieckich z Ameryki Łaciń-

skiej. Z tego względu ewentualna brazylijsko-

niemiecka umowa o budowie huty stali przez kon-

cern Kruppa, w połączeniu z istniejącymi od pew-

nego czasu kontaktami obydwu państw w dziedzi-

nie wojskowej (dostawy uzbrojenia niemieckiego 

do Brazylii), stanowiłaby dla administracji Wa-

szyngtonu poważne naruszenie jej interesów stra-

tegicznych w Brazylii i regionie. Dostrzegając to 

zagrożenie Amerykanie zgodzili się we wrześniu 

1940 roku na zawarcie porozumienia o pomocy i 

finansowaniu budowy huty stali w miejscowości 

Volta Redonda w dolinie Paraiby, 150 km od Rio 

de Janeiro.  

Powyższa umowa stanowiła niewątpliwy 

sukces Vargasa, jaki osiągnął on względem Sta-

nów Zjednoczonych w ramach prowadzenia poli-

tyki równowagi. Korzystnymi z punktu widzenia 

interesów Brazylii były również inne ustalenia go-

spodarcze podpisane z Amerykanami, w których 

Waszyngton zaaprobował m.in. zwiększenie kon-

tyngentu importowanej kawy brazylijskiej na swój 

rynek (o co Brazylijczycy zabiegali od dawna). W 

maju 1941 r. obie strony zawarły umowę o dosta-

wach brazylijskich surowców strategicznych, w 

tym magnezu, niklu, chromu czy diamentów prze-

mysłowych dla przemysłu amerykańskiego.  
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W tym samym okresie za zgodą władz w Rio 

de Janeiro i przy zachowywaniu pozorów neutral-

ności przez zainteresowane strony, armia amery-

kańska korzystała z brazylijskich baz morskich i 

lotniczych w Navalu, czy Recife (rozbudowywa-

nych przez samych Amerykanów) w celu zaopa-

trywania wojsk alianckich walczących w Afryce15. 

Dwa miesiące później powołano brazylijsko-

amerykańską mieszaną komisję wojskową, do 

obowiązków której należała ścisła koordynacja 

współpracy sił zbrojnych obydwu państw. Fakt 

powstania tej komisji, zakres jej działania oraz co-

raz głębsza współpraca Brazylii ze Stanami Zjed-

noczonymi, oznaczały de facto przejście Rio de 

Janeiro do obozu proamerykańskiego16.  

Ostateczny kres brazylijskiej polityki rów-

nowagi, a co za tym idzie przewartościowanie w 

stosunkach amerykańsko-brazylijskich nastąpiło 

po japońskim ataku na Pearl Harbor w grudniu 

1941 r. i przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do 

II wojny światowej. Nowa sytuacja geopolityczna 

wymusiła na Vargasie odejście od, już faktycznie 

nierealnej, neutralności i dokonanie świadomego 

wyboru sojusznika w zachodniej hemisferze. Mi-

mo zabiegów państw Osi na rzecz zachowania do-

tychczasowego statusu, Brazylia opowiedziała się 

zdecydowanie po stronie Stanów Zjednoczonych i 

w styczniu 1942 r. zerwała stosunki dyplomatycz-

ne z nimi. 

Decyzja władz brazylijskich oznaczała po 

pierwsze ścisły sojusz z Ameryką, a po drugie nie-

uchronny konflikt zbrojny z państwami Osi. Wa-

szyngton, przekonany o prawdziwym zaangażo-

waniu i woli współpracy południowoamerykańs-

kiego sojusznika, postanowił wspierać go w miarę 

posiadanych sił i środków17. W marcu 1942 roku 

Brazylia i Stany Zjednoczone podpisały umowę 

lend-lease, która przewidywała amerykańskie do-

stawy broni i amunicji armii brazylijskiej na kwotę 

200 mln USD, a także pomoc Amerykanów w 

rozwoju wydobycia i przetwarzania surowców 

strategicznych na terytorium brazylijskim. Obie 

strony zawarły też porozumienie o utworzeniu 

mieszanej komisji wojskowej, koordynującej prze-

kazywanie amerykańskiej pomocy i uzbrojenia 

oraz rozpoczęły współpracę służb specjalnych w 

celu likwidacji siatki wywiadowczej państw Osi w 

Brazylii.  

Zerwanie stosunków dyplomatycznych z 

Rzeszą Niemiecką dość szybko wciągnęło Rio de 

Janeiro w działania wojenne. Od lutego 1942 r. 

niemieckie łodzie podwodne zatapiały statki pły-

wające pod banderą brazylijską. Pomimo oddele-

gowania przez dowódcę IV Floty USA, a zarazem 

dowódcę sił alianckich na południowym Atlanty-

ku, admirała Ingrama – na wyraźne żądanie Var-

gasa – okrętów marynarki amerykańskiej dla kon-

wojowania statków brazylijskich, niemieckie ataki 

nie ustawały18. Kolejne straty w brazylijskiej flocie 

doprowadziły do uznania przez Rio de Janeiro w 

dniu 22 sierpnia 1942 roku istnienia stanu wojny 

między Brazylią a Rzeszą Niemiecką i Włochami.  

Włączając się do wojny władze brazylijskie 

przekazały pod dowództwo operacyjne admirała 

Ingrama swoją marynarkę wojenną, która razem z 

amerykańskimi okrętami wojennymi patrolowała 

wody południowego Atlantyku. Obrona lądowa 

wybrzeża pozostawała w rękach brazylijskich – co 

ważne było dla Vargasa - i skoncentrowana była 

wokół północno-wschodniego wybrzeża, gdzie 

znajdowały się, strategiczne dla aliantów, bazy: 

morska w Recife (gdzie stacjonowała IV Flota 

USA) i lotnicza w Navalu.  

Brazylia jako cel swojego uczestnictwa w II 

wojnie światowej określiła realizację dziesięciu 

punktów przedstawionych przez ministra spraw 

zagranicznych Osvaldo Aranha prezydentowi Var-

gasowi w styczniu 1943 roku19. Wśród tych punk-

tów znajdowało się doprowadzenie do jeszcze 

bliższej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 

oraz stworzenie w Brazylii przemysłu lekkiego, 

komplementarnego względem gospodarki amery-

kańskiej. Minister Aranha sugerował utrzymywa-

nie polityki tradycyjnego wspierania Amerykanów 

w świecie do momentu zwycięstwa armii USA i 

wartości reprezentowanych przez Stany Zjedno-

czone, w zamian za ich poparcie w regionie Ame-

ryki Łacińskiej. Uważał bowiem, że gdy nastanie 

pokój, to Waszyngton będzie przewodzić wolne-

mu światu i nieobecność Brazylii u jego boku w 

owym czasie będzie poważnym błędem20. Oprócz 

tego Rio de Janeiro chciało być traktowane jako 

pełnoprawny członek koalicji antyhitlerowskiej. W 
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zamysłach Brazylijczyków, po zakończonej woj-

nie, ojczyzna ich stać się miała państwem o pozy-

cji dominującej w Ameryce Łacińskiej dzięki po-

parciu ze strony Stanów Zjednoczonych, z którymi 

zamierzano blisko współpracować i koordynować 

swoją politykę zagraniczną w regionie.  

Dyplomacja brazylijska od 1942 r. starała się 

podkreślać i zaznaczać w rozmowach z sojuszni-

kami brazylijski wysiłek wojenny. Tym niemniej, 

władze brazylijskie zdawały sobie sprawę, że aby 

osiągnąć zamierzone korzyści z uczestnictwa w II 

wojnie światowej, nie mogą poprzestać jedynie na 

roli dostarczyciela surowców strategicznych kra-

jom alianckim, popierania ich dyplomatycznie, czy 

użyczania im baz wojskowych. Prezydent Vargas 

świadomy był, że przede wszystkim poprzez po-

święcenie krwi żołnierza brazylijskiego walczące-

go u boku koalicjantów antyhitlerowskich, prestiż 

i pozycja Brazylii w powojennym świecie ulegnie 

wzmocnieniu. Poza tym wysłanie korpusu ekspe-

dycyjnego stawiałoby przyszłe stosunki ze Stana-

mi Zjednoczonymi w innym świetle. 

W drugiej połowie 1942 r. zmiana sytuacji 

na frontach wojny (głównie w Afryce Północnej) i 

zejście na dalszy plan roli zachodniej hemisfery w 

światowych działaniach wojennych, ograniczonej 

wyłącznie do zabezpieczania linii komunikacyj-

nych, spowodowały istotny spadek zainteresowa-

nia Brazylią przez Waszyngton (pierwszy raz od 

1938 r.). Ten niekorzystny z punktu widzenia Rio 

de Janeiro rozwój wydarzeń Brazylijczycy zaczęli 

odczuwać poprzez niedocenianie i lekceważenie 

swojego dotychczasowego wkładu i znaczenia, 

zwłaszcza ze strony amerykańskiej. Dlatego też 

Vargas z początkiem 1943 r. (spotkanie z prezy-

dentem Rooseveltem) rozpoczął intensywne za-

biegi u Amerykanów o udzielenie wsparcia logi-

stycznego i poparcie pomysłu wysłania na front 

oddziału FEB (Força Expedicionária Brasileira - 

Brazylijskie Siły Ekspedycyjne)21. Początkowo 

sceptyczne dowództwo amerykańskie (mała siła 

bojowa FEB i problemy natury logistyczno-

dowódczej), w końcu zgodziło się udzielić pomo-

cy Brazylijczykom. FEB w sile 25 tys. żołnierzy 

pod dowództwem gen. João Batisty Mascarenhasa 

de Morais przetransportowane zostały w lipcu 

1944 do Neapolu, gdzie na froncie włoskim, pod 

rozkazami gen. Marka W. Clarka, walczyły o 

Monte Castello. W ten sposób Brazylia stała się 

jedynym państwem Ameryki Łacińskiej, którego 

siły lądowe uczestniczyły w walkach frontowych 

II wojny światowej.  

Koniec wojny i okres zimnej wojny istotnie 

wpłynęły na stosunki Brazylii z supermocarstwem 

amerykańskim. W początkach swojej drugiej pre-

zydentury, przypadającej na okres zimnowojenny, 

Getúlio Vargas sądził, że we wzmocnionym po-

przez sojusz w koalicji antyhitlerowskiej przymie-

rzu ze Stanami Zjednoczonymi możliwe będzie 

szanowanie brazylijskich interesów narodowych i 

zapewnienie suwerenności w kreowaniu własnej 

polityki zagranicznej. Jednakże sytuacja między-

narodowa uległa zmianie. Waszyngton, pochłonię-

ty rywalizacją ze Związkiem Radzieckim, oczeki-

wał od krajów Ameryki Łacińskiej przede wszyst-

kim aktywnego wsparcia w zwalczaniu komuni-

zmu w regionie. Pozycja hegemona w Zachodniej 

Hemisferze pozwalała Amerykanom na wykorzy-

stywanie w większej skali swojej potęgi, bez ko-

nieczności szczególnego zabiegana o przychylność 

Brazylii (czytaj akceptowania interesów sprzecz-

nych z własnymi), tak jak to miało miejsce przed 

przystąpieniem Brazylii do II wojny światowej. 

USA szukały poparcia dla swojej polityki posługu-

jąc się naciskami i presją w sferach politycznych, 

gospodarczych czy wojskowych. 

W nowej rzeczywistości geopolitycznej sta-

nowisko Brazylii miało inną wagę i znaczenie dla 

polityki Waszyngtonu, niż na przełomie lat 30. i 

40. Z tego względu na partnerskie relacje z Ame-

rykanami Vargas nie mógł już liczyć, czego był 

świadomy. Tym niemniej, wobec hegemonistycz-

nej potęgi USA i stosunków o jednostronnym cha-

rakterze, brazylijski prezydent starał się, na tyle na 

ile było to możliwe ,realizować interesy narodowe 

swojego kraju oraz zaznaczać samodzielność dy-

plomacji brazylijskiej. Jednak z drugiej strony ta-

kie działanie prowadziło nieuchronnie do sporów 

ze Stanami Zjednoczonymi.  

Vargas nie godził się na udział Brazylii w 

akcjach podejmowanych przez USA poza zachod-

nią hemisferą22. Dlatego też odrzucał możliwość 

udziału brazylijskich sił zbrojnych w wojnie kore-

ańskiej pod egidą ONZ i dowództwem amerykań-
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skim. Pomimo silnej presji Amerykanów nie wy-

słał on żołnierzy brazylijskich do Korei, a udzielił 

jedynie politycznego poparcia misji ONZ. Kolej-

nym obszarem spornym między obydwoma kraja-

mi za drugiej prezydentury Vargasa była nacjona-

lizacja przez przywódcę brazylijskiego bogactw 

naturalnych i powstanie państwowego koncernu 

Petrobras (Petróleo Brasileiro SA) w 1953 r. Po-

wyższe działanie Vargasa spotkało się z negatyw-

ną reakcją strony amerykańskiej, która starała się 

bronić i forsować własne interesy przedsiębiorstw 

naftowych, kosztem interesów brazylijskich. 

Znaczenie Brazylii w polityce globalnej Sta-

nów Zjednoczonych po II wojnie światowej zma-

lało, ponieważ główne teatry rywalizacji zimnowo-

jennej znajdowały się w Europie czy Azji, a nie w 

Ameryce Łacińskiej. Głównym obszarem relacji 

brazylijsko-amerykańskich w regionie stała się, 

kierowana przez Amerykanów, walka z komuni-

zmem. Waszyngton wymagał od Brazylii okazy-

wania bezwarunkowego i aktywnego poparcia 

swoich działań przeciwko komunistom. W tym 

okresie Brazylijczycy doświadczali nowego cha-

rakteru stosunków z północnym sojusznikiem, któ-

re cechowała większa niż dotychczas asymetria i 

dominacja jednego partnera.  
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