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Resumo	

 

Um dos acontecimentos mais importantes que se produziram na América 

Central e Caribe durante a Guerra Fria foi a intervenção dos Estados Unidos da 

América na República Dominicana em 1965. A intervenção foi justificada como 

ação para salvar vidas de cidadãos estadunidenses e para afastar a ameaça do 

comunismo na região. Posteriormente, a ação dos Estados Unidos fortaleceu-se com 

a cooperação do Brasil e com o apoio dado pela Organização dos Estados 

Americanos (OEA), mediante a criação de um órgão militar denominado Força 

Interamericana de Paz (FIP). O principal objetivo deste artigo é analisar as causas e 

as consequências da intervenção ocorrida na República Dominicana e da participação 

do Brasil no conflito. É pela análise desse processo que resulta possível compreender 

o sistema de conflitos e parcerias em torno ao projeto de consolidação hegemônica 

dos Estados Unidos da América na região.  

Palavras-chaves: Política externa, Guerra Fria, América Latina. 

 

	

Abstract	

 

One of the most important events that occured in Central America and the 

Caribbean during the Cold War was the United States of America´s invasion of the 

Dominican Republic in 1965. The intervention was justified as an act to save lives of 

american citizens and to keep away the communist threat in the region. Afterward, 

the U.S. unilateral action was backed up with the brazilian collaboration and ratified 

through the creation of an Inter-American Peace Force (IAPF), established by the 

Organization of American States (OAS). The main goal of this article is to analyse 

the causes and consequences of the intervention in the Dominican Republic and the 

brazilian participation in this conflict. It is through the analysis of this process that 

the system of conflicts and partnerships around the project of hegemonic american 

consolidation in the region, becomes understandable.   

 

Keywords: Foreign policy, Cold War, Latin America. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Caribe está entre os lugares da terra que têm sido destino dos mais 

requisitados tanto por sua posição geográfica como por sua natureza privilegiada. 

Tais características tornaram a região objeto de cobiça dos maiores poderes do 

Ocidente.  

Os Estados Unidos da América (EUA) foram o último dos impérios que se 

lançaram à conquista do Caribe. Apesar de seus antecessores (França, Espanha, 

Holanda, Inglaterra) terem levado séculos de vantagem nessa tarefa, os 

estadunidenses conseguiram atuar com mais presença, tendo dominado total ou 

parcialmente a maioria das ilhas e dos territórios da região.  

Uma das vítimas desse expansionismo veio ser a República Dominicana 

(RD), vítima de intervenção pelos EUA por duas vezes (de 1916 a 1924 e de 1965 a 

1966) durante o século XX. A RD, considerada, por sua posição geográfica, parte da 

fronteira estratégica do poder hegemônico do continente e cobiçada pelas grandes 

potências, foi invadida e governada pela Espanha, França e também pelo Haiti e os 

EUA.  

No desenvolvimento do artigo analisaremos ambas as intervenções militares 

sem prejuízo de antes fazermos um breve reconto dos antecedentes internos e 

externos provocadores dessas ações. Focalizaremos com mais detalhe a segunda 

intervenção produzida em 1965, a qual contou com o beneplácito da Organização dos 

Estados Americanos (OEA) e com o apoio da Força Interamericana de Paz (FIP), 

chefiada pelo Brasil.  

Precisamente, o Brasil teve um papel importante antes, durante e depois da 

intervenção. Por isso abarcaremos igualmente as relações históricas entre o Brasil e a 

República Dominicana e a convergência política e diplomática que houve entre o 

gigante sul-americano e os EUA na década de 1960. Descreveremos a participação 

da OEA no conflito e as diversas reações que este evento provocou na América 

Latina e no resto do mundo. Finalizaremos o artigo com reflexões sobre a trajetória 

da diplomacia norte-americana na região e com a revisão de algumas teorias que 

buscavam uma explicação para a adoção dessa política externa estadunidense. 
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I. Antecedentes da intervenção militar norte-americana de 1965 

1.1.  Instabilidade política após o fim da era Trujillo  

 

Em 1961, após o fim de trinta anos de ditadura de Rafael Trujillo, seguiu-se 

uma etapa de instabilidade política. Em pouco menos de quatro anos, o país alternou 

governantes que tinham sido importantes colaboradores do regime ditatorial. Joaquín 

Balaguer, muito próximo a Trujillo, sucedeu o ditador após a sua morte.  

Sobreveio o Conselho de Estado composto por sete membros e depois por um 

presidente da república, Juan Bosch, escolhido pelo voto popular, mas vítima depois 

de um golpe de Estado militar em 1963. Substituiu-o um governo provisório civil 

chamado “Triunvirato” que foi deposto por um movimento militar com o objetivo de 

devolver o poder a Bosch. A tentativa não teve êxito, devido à intervenção norte-

americana de 1965, justificada pela alegada proteção aos norte-americanos na RD. 

 

1.2.  Situação política e social na RD após o golpe 

  

Após o golpe a Bosch, o Triunvirato foi empossado e recebeu o 

reconhecimento dos EUA e do Brasil. Porém, houve resistência popular e isto levou 

a movimentos que se opunham a ele, como o movimento cívico-militar de 

constitucionalista de 24 de abril de 1965 cujos objetivos eram precisamente derrocar 

o Triunvirato mediante um contragolpe, repor Juan Bosch no governo e restabelecer 

a Carta Magna de 1963, considerada uma das mais avançadas da história 

dominicana. Posteriormente, se inicia uma guerra civil provocada pela divisão nas 

Forças Armadas com um grupo que defendia a volta ao poder de Bosch e que estava 

composto por um setor militar chamado de "constitucionalistas”, os quais exigiam o 

restabelecimento da Constituição de 1963 e outro que preferia a realização de 

eleições para escolher um novo presidente da república. 

Parte do povo uniu-se aos soldados e oficiais que pregavam o retorno de 

Bosch, exilado em Porto Rico, ao poder. Embora o levante tivesse sido abortado 

devido à invasão estrangeira, os constitucionalistas, encabeçados pelo Coronel 

Francisco Alberto Caamaño, resistiram meses. No entanto, a Aviação Militar 

Dominicana, a Polícia Nacional e parte da Marinha de Guerra e do Exército 
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demonstravam a oposição ao retorno de Bosch. Estes fixaram posição contra a 

revolução, criando uma Junta Militar que serviria às tropas estrangeiras.  

A Junta foi substituída pelo Governo de Reconstrução Nacional, presidido 

pelo General Antonio Imbert Barrera, um dos principais atores do golpe de 1963. 

Como resultado do movimento de abril de 1965, estabeleceram-se dois governos 

opostos: o de Reconstrução Nacional cujo presidente era Antonio Imbert Barrera e o 

Constitucionalista cujo presidente era o Coronel Francisco Alberto Caamaño. Em 28 

de abril de 1965, por decisão do presidente estadunidense Lyndon Johnson, 

desembarcaram 42 mil fuzileiros em território dominicano.  

 

1.3. Primeira intervenção militar norte-americana na República 

Dominicana e suas consequências políticas, econômicas e sociais 

  

Recorde-se que, em 29 de novembro de 1916, produziu-se a primeira 

intervenção de tropas estadunidenses na República Dominicana com a duração de 

oito anos. Os EUA visavam a ganhar posições militares e econômicas sobre América 

Latina e sobre a zona do Caribe, que era a mais vulnerável.  Eles se aproveitaram da 

Primeira Guerra Mundial para justificar o suposto perigo europeu, argumento usado 

desde o Corolário Roosevelt - o resultado na RD foi a Convenção Domínico-

Americana de 1907, que marcou o controle da alfândega dominicana pelos norte-

americanos.    

Outro fator importante foi o aumento do açúcar. A guerra reduziu a produção 

do açúcar de beterraba. Naturalmente, com o açúcar, aumentariam os preços de 

outros produtos tropicais (café, cacau e tabaco) 1. “(...) as perspectivas de ganhar 

milhões de dólares, sobretudo com o açúcar, fizeram com que os EUA... enviassem 

seus fuzileiros navais a São Domingos”.2 Quarenta e nove anos depois, o açúcar 

converter-se-ia novamente em fator determinante durante a segunda invasão norte-

americana. Os interesses da companhia norte-americana National Sugar Refining 

tinham que ser salvaguardados. O objetivo da ocupação de 1916 dirigiu-se a 

                                                 
1 BOSCH, Juan. La Guerra de la Restauración. Santo Domingo: Alfa y Omega, 2007, p.232.    
2 Idem. p. 233.  
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converter o Estado num agente mais ativo do crescimento econômico3. Uma série de 

instrumentos jurídicos foi adotada pelos norte-americanos para facilitar a penetração 

do capital estrangeiro no país4.  

Os EUA foram responsáveis pela criação da Guardia Nacional Dominicana, 

ou La Guardia, formada segundo os padrões do exército estadunidense e serviu para 

enfrentar, por meio da repressão, a resistência de movimentos rurais desde 1916. É 

oportuno mencionar que Trujillo, que depois iria governar o país de forma autoritária 

por 30 anos, começou sua carreira militar nela. Em 1922, foi assinado o Plano 

Hughes-Peynado, que incluía a proposta de evacuação dos EUA. Não obstante, este 

plano previa benefícios a corporações norte-americanas com investimentos no país. 

Além disso, mesmo depois da saída, os EUA ficariam com o controle quase total da 

alfândega e com a faculdade de intervenção.  

 

1.4. Clima de Guerra Fria na América Central e o Caribe 

 

Juan Bosch foi a figura mais relevante, haja vista ter sido o presidente 

constitucional escolhido democraticamente depois da ditadura de Trujillo. O golpe 

militar que o vitimou, apenas sete meses depois de tomar posse, evidencia o contexto 

geopolítico da região – Guerra Fria. A possibilidade de que acontecesse com a 

República Dominicana algo similar a Cuba em 1959 foi um dos motivos para que os 

EUA se interessassem pelo país. Bosch chegou ao poder apenas quatro meses depois 

da crise dos mísseis de Cuba, em 1962, episódio que provocou insegurança nos 

EUA. O impacto que o evento teve no sistema político norte-americano foi 

decisivamente negativo para a República Dominicana e condicionou fatalmente o 

destino do governo democrático.5 

O golpe de Estado na Guatemala em 1954 ilustra bem a política externa dos 

EUA na região. Em 1952, o governo de Jacobo Arbenz havia sancionado uma lei de 

reforma agrária do Congresso. A United Fruit, conhecida na região como La 

                                                 
3 CASSA, Roberto. Historia social y económica de la República Dominicana. Tomo 2. Santo 
Domingo: Alfa y Omega, 1996, p.241.   
4 Idem, p. 240. 
5 DEL CASTILLO, José. Bosch: claves de un golpe. Diario Libre. Santo Domingo: 28/09/2013. 
Disponível em: http://www.diariolibre.com/jose-del-castillo/2013/09/28/i404149_bosch-claves-
golpe.html. Acesso em: 20/12/2013. 
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Frutera, tinha grandes investimentos no país. Ao executar esta lei, Arbenz procedeu 

a expropriar certas terras de La Frutera. Imediatamente, propagou-se nos EUA a 

ideia de que a Guatemala estava em mãos comunistas6. O resultado da pressão norte-

americana realizada mediante uma operação encoberta da Agência Central de 

Inteligência foi a renúncia de Arbenz em junho de 1954. 

  

1.5. Revolução Cubana, divisor de águas na história da região 

  

Esta aparente “vitória fácil” dos EUA na Guatemala desencadeou um 

sentimento antinorte-americano. Anos depois, a Revolução Cubana de 1959 e a 

posterior implantação de um regime comunista significaram de certa forma uma 

ameaça à primazia dos EUA. No início dos anos 60, os EUA resolveram derrotar o 

governo de Fidel Castro seguindo o mesmo método que levou à queda de Arbenz. 

Porém, o resultado foi distinto7, haja vista o insucesso da invasão da Baía dos Porcos, 

em 17 de abril de 1961.  

 

1.6. Aliança para o Progresso: mecanismo de cooperação ou de imposição 

dos EUA na República Dominicana? 

 

Com necessidade de obter financiamento e cooperação técnica internacional, 

Bosch empreendeu uma viagem para os EUA, no dia 29 de dezembro de 1962. 

Reuniu-se com o presidente John F. Kennedy para tratar, entre outros, do plano de 

governo dominicano e da forma como seria administrada a ajuda da "Aliança para o 

Progresso“, programa de Kennedy de 1961, que visava bloquear as mudanças 

revolucionárias na América Latina. Na época, Bosch afirmou: "estou satisfeito com o 

resultado de nossos entendimentos; notei que Kennedy está profundamente 

preocupado na manutenção do sistema democrático na República Dominicana” 8. 

                                                 
6 BOSCH, Juan. De Cristóbal Colón a Fidel Castro: El Caribe frontera imperial. Santo Domingo: 
Colección Bosch para Todos, 2012, p. 848. 
7 Idem, p.854. 
8 Reunião de JB com JFK. Jornal do Brasil. 1º Cad. ----7. Rio de Janeiro: 10/01/63. 
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Disse que considerava a subversão comunista como um perigo para o Hemisfério e 

sua vitória seria um freio para comunistas e seguidores de Castro na RD9. 

A visita de Bosch à Casa Branca evidenciou um certo apoio inicial dos EUA 

ao seu governo. Naquele encontro, o presidente norte-americano comprometeu-se 

com ajudar o governo dominicano. Em discurso após a posse de Bosch, em 27 de 

fevereiro de 1963, o vice-presidente Lyndon Johnson, chefe da delegação norte-

americana, expressou10:  

"Venho dizer-lhes que, nos esforços que realizam para consolidar um regime de liberdade, 

podem contar com a ajuda e o apoio dos EUA. Oferecemos ao povo dominicano e seus líderes 

democráticos nossa plena cooperação em sua luta pelo progresso econômico e justiça social. Faremos 

isto com espírito de cooperação e respeito mútuo, o espírito da Aliança para o Progresso...”.  

Para Washington, a RD era chave para a manutenção da hegemonia 

estadunidense na região. A escassa cultura democrática, a instabilidade e as pressões 

sociais faziam da RD um território vulnerável a um golpe comunista sob patrocínio 

cubano. O programa de Bosch encaixava-se com a Aliança para o Progresso: 

mudanças democráticas, reforma agrária, política de moradia e diversificação 

produtiva.  Contrário à ideia de converter-se numa marionete dos EUA, Bosch foi 

advertido pelo embaixador norte-americano na RD, John Bartlow Martin, sobre a 

permissividade no tratamento aos comunistas. O embaixador11 reiterou a necessidade 

de suprimir garantias da Constituição de 1963 que amparavam direitos políticos, 

liberdades de expressão e de difusão do pensamento. Tudo isto visava a evitar o 

surgimento de uma "segunda Cuba" ou a deflagração de um "golpe comunista".  

Em setembro de 1963, Bosch foi substituído sob o argumento de que era 

comunista. Os poderosos empresários dominicanos12 e estrangeiros visualizavam-no 

como uma ameaça; latifundiários mostravam oposição à reforma agrária, que visava 

a acabar com a monocultura do açúcar; parte da alta hierarquia católica acusava 

Bosch de comunista e de corruptor dos valores cristãos; parte das Forças Armadas e 

um setor político representado pelo partido Unión Cívica Nacional completavam o 

                                                 
9 Juan Bosch define o que compreende por revolução democrática. J B. 1º Cad. -9. RJ: 06/01/63. 
10 Juan Bosch toma posse na RD. JB. 1º Cad. --7. Rio de Janeiro: 28/02/63. 
11 DEL CASTILLO, José. Bosch y el Juego Geopolítico. Diario Libre. Santo Domingo: 12/10/2013. 
Disponível em: www.diariolibre.com/jose-del-
castillo/2013/10/12/i406216_bosch_juego_geopolitico.html. Acesso em: 21/12/2013.  
12Comunicado de la Asociación  de Industrias apoyando el golpe de Estado. El Caribe. SD: 21/09/63. 
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grupo conspirador. Enfim, as mudanças estruturais de Bosch não eram do agrado dos 

setores mais conservadores do país, que nunca deram tranquilidade a seu governo. 

 

1.7.  Posição da diplomacia brasileira com relação ao governo Bosch 

 

Mesmo antes do golpe, Bosch era mal visto pelo máximo representante da 

Embaixada do Brasil no país. Altamir de Moura em 5 de março de 1963 menciona a 

atitude considerada demagógica do governante dominicano.13 Segundo o ofício 

nº 318, de 26 de setembro de 196314, "o golpe das Forças Armadas, depondo o 

Governo do Presidente Juan Bosch, é considerado como lamentável, mas 

necessário". As supostas afinidades comunistas de Bosch são igualmente 

mencionadas pelo embaixador.  

Segundo ele, "não se pode assegurar que Bosch fosse comunista, mas é fora 

de dúvida que o seu Governo cultivava uma perigosa complacência com as forças de 

extrema esquerda que mantinham, com o beneplácito do ex-presidente, uma 

campanha de doutrinação e proselitismo que se infiltrava em todo o território 

nacional." No relatório, não são mencionadas as intenções golpistas e 

antidemocráticas de setores da sociedade, nem o envolvimento norte-americano no 

golpe. O ofício tem foco apenas na suposta presença comunista no país. Após a saída 

de Bosch, Moura insistiu para que o Brasil reconhecesse imediatamente o novo 

governo (o Triunvirato), o qual já tinha sido reconhecido pelos EUA.15 

Em 1964, Moura, que havia sido enviado pelo Brasil após o reatamento das 

relações entre o Brasil e a RD, foi condecorado pelo Triunvirato com a Ordem de 

Duarte, Sánchez e Mella. Em artigo no "El Caribe", titulado "Imperialismo", em 4 de 

julho de 1964, dia da Independência dos EUA, ele demonstra ser favorável aos EUA 

e censura os que gritavam "abaixo o imperialismo yankee": 

“(...) se ser imperialista é ajudar o próximo; se ser imperialista é respeitar a soberania de cada 

povo; se ser imperialista é fomentar a riqueza material e econômica dos que são livres e 

democratas; se ser imperialista é alertar o mundo contra as ideologias da opressão, então, 

                                                 
13 Altamir de Moura ao MRE, Nota n. 78, Rio de Janeiro, 05.03.63, AHMRE: 650 (24j). 
14 Moura ao MRE, Ofício confidencial n. 318, São Domingos, 26.09.63, AHMRE: 600 (24j) e8.  
15 Moura ao MRE, Telegrama confidencial urgente DAC/602.1 (24j), RJ, 13.12.63, AHMRE. 
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neste caso, bem-aventurado seja esse imperialismo que atenua a miséria, que propugna a 

concórdia, que assegura a liberdade, que dignifica o homem.” 16 

 

1.8.  Golpe de Estado visto pela imprensa brasileira e estadunidense 

 

No caso do Brasil, tomamos como referência dois periódicos: o Jornal do 

Brasil e o Correio da Manhã. No geral, o JB manteve posição contrária ao golpe de 

Estado de 1963. Antes dele, o jornal publicava sobre a preocupação de Bosch com a 

atitude desobediente das Forças Armadas dominicanas. Em 17/7/1963, foi publicada 

notícia com o título: “Bosch anuncia que se sente ameaçado por um golpe de 

força.17” Na prestação de contas do governo, noventa dias após a posse, Bosch 

revelou que interesses estrangeiros procuravam derrubar o governo para poder 

"carregar com os milhões".18 Igualmente, outra notícia de 18/7/1963: 19:  

“Presidente dominicano denuncia FFAA (Forças Armadas dominicanas) as quais ameaçam 

derrubá-lo por não proibir as atividades dos partidos esquerdistas. A mesma notícia informa 

que Bosch recebeu um ultimato pelos oficiais que consistia em perseguir certos líderes 

políticos de esquerda e de criar novamente o serviço de inteligência militar como condições 

para que Bosch continuasse no poder”.  

A notícia “Golpe Militar depõe Bosch em São Domingos” 20 publicada em 26 

de setembro de 1963 menciona o perigo comunista e o decreto então recentemente 

firmado pelo presidente Bosch, confiscando as propriedades dos que se enriqueceram 

durante os 31 anos da ditadura de Trujillo. Em 26/9/196321, Newton Carlos critica as 

contradições da política externa norte-americana e defende as intenções de Bosch, as 

quais convergiam com os objetivos da Aliança para o Progresso.  

Na mesma edição, José Auto22, em “Oligarquia Invisível derruba o Dr. 

Bosch”, condena o golpe e ressalta que tanto os que enriqueceram durante a ditadura 

trujillista (Oligarquia Invisível) como os que, paradoxalmente, participaram no 

                                                 
16 Telegrama da Secretaria de Estado das Relações Exteriores de RD para a embaixada do Brasil em 
São Domingos, de 6 de julho de 1964, n. 288, AHMRE. 
17Bosch anuncia que se sente ameaçado por um golpe de força. JB. 1º Cad. ----7. RJ: 17/07/63. 
18 Bosch denuncia pressão açucareira para tirá-lo do poder e lucrar mais. Correio da Manhã. Nº. 
21.517. RJ: 29/05/63. 
19 Presidente dominicano denuncia FFAA. Jornal do Brasil. 1º Cad. ----7. RJ: 18/07/63. 
20 Golpe militar depõe Bosch em São Domingos. Jornal do Brasil. Nº 225. RJ: 26/09/63. 
21 CARLOS, Newton. Kennedy e a dura realidade. Jornal do Brasil. Nº 225. RJ: 26/09/63.  
22 AUTO, José. Oligarquia invisível derruba o Dr. Bosch. Jornal do Brasil. Nº 225. RJ: 26/09/63. 
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assassinato deste em 1961, acabaram conspirando contra Bosch. Finaliza dizendo 

que Venezuela e Porto Rico não deveriam reconhecer o eventual governo pós-golpe. 

Na coluna "Internacionais” 23, Bosch é descrito como um dos poucos 

democratas autênticos entre os chefes de Estado latino-americanos. O artigo 

"Dicionário” 24 de 28 de setembro de 1963 questiona o pretexto pelo qual Bosch foi 

deposto. Ademais, aponta que "o golpe na República Dominicana é interpretado no 

estrangeiro como ‘negativa do Exército e da burguesia da RD em admitir reformas’". 

O artigo especifica que essa interpretação foi mencionada no jornal The Times. 

A maioria dos artigos publicados pela revista Time, distribuída nos EUA, não 

se refere em bons termos a Bosch comparado com o ex-presidente brasileiro Jânio 

Quadros, por serem considerados instáveis. 25 Outro artigo da mesma revista destaca 

o plano de reformas de Bosch, que incluía a redução dos gastos governamentais e o 

início de uma reforma agrária. Porém, menciona a ineptidão de Bosch como político 

e a incapacidade de ganhar o apoio do poder militar. 26 Por outro, o artigo Dominican 

Republic: the coup that became a war contém manifestações contrárias ao golpe. 

Soviéticos, chineses e cubanos definiram o golpe como uma agressão imperialista. 

(Eduardo Frei e Raúl Leoni, presidentes do Chile e da Venezuela respectivamente 

fizeram declarações mais moderadas contra isso27). 

O artigo de 26 de setembro de 1963 no The New York Times, titulado The 

Coup in Santo Domingo 28, descreve o golpe como um “evento totalmente 

deplorável, independentemente das falhas e fraquezas do Sr. Bosch que havia sido 

escolhido livre e justamente”. Registra que Bosch parecia um amador lutando contra 

profissionais e cometeu erros, sobretudo ao escolher seus colaboradores. Por outro, 

diz que o golpe de Estado é também um duro golpe à democracia na América Latina 

e traz preocupação para o desenvolvimento dos poderes do Caribe democrático. 

Conclui: 

                                                 
23 Internacionais. Correio da Manhã. P.2. 4º Caderno. RJ: 01/09/63. 
24Dicionário. Correio da Manhã. P.6. 1° Caderno. RJ: 28/09/63. 
25Dominican Republic: Taste of Democracy. Time Magazine (online). 4/01/63. Disponível em: 
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,829699-2,00.html. Acesso em: 20/11/2013. 
26 Dominican Republic: end of an experiment. Time Magazine (online). 04/10/63. Disponível em: 
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,875249-2,00.html. Acesso em: 20/11/2013. 
27Dominican Republic: the coup that became a war. Time Magazine (online). 7/05/65, p. 3. Disponível 
em: http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,898727-5,00.html. Acesso em: 20/11/2013.  
28 The Coup in Santo Domingo. The New York Times. 26/09/1963.  In : FORTUNATO, René. La 
Democracia Revolucionaria. Santo Domingo: Senado de la República, 2010.   
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“A Aliança para o Progresso será o número um das vítimas fora da República Dominicana. A 

aliança baseia-se em princípios democráticos e tinha sido proposto fazer da República 

Dominicana um exemplo brilhante de como ajudar a converter a uma ditadura numa 

democracia próspera. Washington, ao aceitar os golpes militares na Guatemala, Equador, 

Peru e Argentina, encontra-se numa situação precária."   

   

 

 

II. Relações bilaterais do Brasil e os Estados Unidos da América 

2.1. EUA e a política do Brasil como subpotência 

 

A equipe que assumiu o poder após o golpe de 1964, sofrido pelo governo 

democrático de João Goulart, tinha um "projeto político" que era uma resposta à 

ascensão das lutas sociais da América Latina depois da Revolução Cubana29. Para 

derrubar Goulart, foi inclusive cogitada a ajuda dos EUA por meio de intervenção 

militar. No que se refere à política externa, o governo militar de Humberto de 

Alencar Castelo Branco, sucessor de Goulart, parecia alinhar-se automaticamente 

com os EUA, retomando as questões de inserção ideológica no contexto ocidental e 

de Guerra Fria.30 O Secretário de Defesa norte-americano Robert McNamara disse 

sobre os militares brasileiros: "Eles são os novos líderes. Não preciso me estender 

sobre o valor de ter em posição de liderança homens que previamente souberam 

como nós, americanos, pensamos e fazemos as coisas. A amizade desses homens não 

tem preço".31  

O projeto de política externa brasileira obedecia à priorização da segurança da 

região ante o comunismo. O governo apostou na interdependência e na defesa contra 

a infiltração comunista na América Latina. A convergência entre o regime brasileiro 

e os governos autoritários da América Central (Guatemala, Honduras, Nicarágua e El 

Salvador) derivou-se do objetivo de defesa contra o comunismo. Nesse sentido, 

                                                 
29 ZIBECHI, Raúl. Brasil Potencia. Entre la integración regional y un nuevo imperialismo. Lima: 
Teorias Críticas y Transformación Global, 2013, p. 56. 
30 ALTEMANI, Henrique. Política Externa Brasileira. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 107.  
31 U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES/COMMITTEE ON APPROPIATIONS. Foreign 
Operations for 1963. Hearings 87th, Congress, 2nd Session, Part I.  
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foram compartilhadas as noções das fronteiras ideológicas, de segurança hemisférica 

e de defesa coletiva contra o expansionismo soviético.32     

Daí vem o alinhamento do Brasil com os EUA numa aliança anticomunista e 

repressiva aos movimentos sociais. Vem o apoio de Castelo Branco aos EUA durante 

a crise dominicana com o envio de tropas brasileiras. Segundo Bandeira33, o projeto 

de Castelo Branco induzia o Brasil a abdicar da aspiração ao status de potência, 

resignando-se os seus próprios interesses nacionais, em nome da unidade do 

Hemisfério, vez que qualquer dissidência significava o favorecimento do comunismo 

e da União Soviética. O princípio da segurança coletiva se sobrepôs ao da nacional. 

A crise na RD oferecia oportunidade à diplomacia brasileira, ao desincumbir os EUA 

de responder por esta com exclusividade.34 Segundo o embaixador em Washington 

Juracy Magalhães, "o que é bom para os EUA é bom para o Brasil".35 Em junho de 

1964, já triunfante o golpe de Estado que levou Castelo Branco ao poder, Thomas 

Mann, subsecretário de Estado para assuntos interamericanos, explicou:  

"Os Estados Unidos distribuíram entre os governadores eficientes de certos estados 

brasileiros a ajuda que era destinada ao governo de Goulart, no entendimento de que assim 

financiavam a democracia; Washington não deu dinheiro algum para equilibrar a balança de 

pagamentos ou para financiar o orçamento federal, porque isto haveria de beneficiar 

diretamente o governo central”. 36  

O Brasil esteve na mira de uma intervenção militar meses antes do golpe 

militar. É isso o que mostram os registros de conversas entre Kennedy, Lincoln 

Gordon e assessores. 37 O embaixador Gordon, treze anos depois, reconheceu que já 

tempos antes do golpe seu governo financiava forças que se opusessem às reformas 

brasileiras: "Que diabo. Isto era mais ou menos um hábito naquele período (...). A 

CIA estava acostumada a dispor de fundos políticos". Ele explicou que o Pentágono 

enviou um porta-aviões e quatro navios-tanques às costas brasileiras, "para o caso 

das forças anti-Goulart necessitarem de ajuda". Esta ajuda, esclareceu, "não seria 

                                                 
32 DOMINGUEZ AVILA, Carlos F.. As relações entre o Brasil e a América Central: um século de 
afinidades eletivas, solidariedade e convergência (1906-2010). Curitiba: Juruá, 2009, p.23.  
33 MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. Moniz. Brasil-Estados Unidos: a rivalidade emergente (1950-
1988). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1989, p.146.  
34 CERVO, Amado, BUENO, Clodoaldo. História da Política Exterior do Brasil. SP: Ática, 1992, p.339.  
35 MONIZ BANDEIRA, op.cit,. p.147.  
36 Declaração ante a subcomissão da Câmara de Representantes. Citado por SODRÉ, Nelson W.. 
História militar do Brasil. Rio de Janeiro: 1965. Em: GALEANO, Eduardo. As veias abertas da 
América Latina. Tradução de Sergio Faraco. Porto Alegre: L&PM, 2010, p.307.  
37 O golpe de Kennedy. ISTOÉ. N° 2303. São Paulo: Editora Três, 15/01/2014. 
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apenas moral. Nós daríamos apoio logístico, abastecimentos, munições e petróleo".38  

Era a chamada operação Brother Sam.  

O fato de o Brasil ter fronteiras comuns com quase todos os países da 

América do Sul (exceto Chile e Equador) lhe dava fundamental importância. 

Percebia-se não só a aspiração ao status de potência mundial como as possibilidades 

reais de o Brasil atingi-lo. Assim, os EUA mantiveram com o Brasil intenso 

relacionamento de "atração-medo", expressão adotada por Alfred Stepan.39 

Ruy Mauro Marini40 utiliza-se do conceito "cooperação antagônica" para 

caracterizar essa relação que o Brasil mantinha com os EUA, como um projeto 

próprio e ao mesmo tempo associado.  O medo, sobremodo pronunciado entre 1961 e 

1964, era o de que o Brasil pudesse servir como santuário e campo de treinamento 

para as operações de guerrilhas "pró-comunistas" ao longo da América do Sul. A 

percepção de tais circunstâncias, segundo Stepan41, foi o que levou Johnson, depois 

do golpe de Estado de 1964, a conceder maciça ajuda militar ao Brasil, esperando 

que o País desempenhasse um papel anticomunista na América do Sul. 

 

2.2.  Relações diplomáticas Brasil-República Dominicana 

 

Os contatos iniciais entre Brasil e RD ocorreram a partir de 1911 quando foi 

criado um consulado em São Domingos, mediante o Decreto nº 8.684, de 

19/4/191142. Em 1940, foi aberta a legação do Brasil com sede na capital, então 

denominada Ciudad Trujillo, mediante o Decreto nº 5.737, de 29/5/194043. Em 1943, 

a Legação do Brasil em Ciudad Trujillo foi elevada à categoria de Embaixada 

mediante o Decreto nº 12.543 de 07/6/194344. A legação atuava no Haiti também.  

Durante a Segunda Guerra, RD demonstrou solidariedade ao Brasil em 1942, 

após o evento no qual cinco navios brasileiros foram torpedeados por submarinos dos 

                                                 
38 GALEANO, op.cit., p.356. 
39 STEPAN, op.cit., p. 129.  
40 GONÇALVES, Carlos. Apresentação. In: ZIBECHI, Raúl. Brasil Potencia: entre la integración regional 
y un nuevo imperialismo. Lima: Programa Democracia y Transformación Global, 2013, p. 13.    
41 STEPAN, op.cit., p. 129.  
42 Missões Diplomáticas e Repartições Consulares: criação, transformação e extinção. Seção de 
publicações da Biblioteca do MRE. Brasília, DF: 1968, p.136. 
43 Idem. P. 16.  
44 Idem. P. 16.   
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países do Eixo, e ao mesmo tempo condenou as agressões45. Em resposta, o Ministro 

das Relações Exteriores do Brasil, Oswaldo Aranha, manifestou sua consideração 

pela demonstração de solidariedade e de estreita amizade.46  

No mesmo ano, o Congresso dominicano, por expressa recomendação de 

Trujillo, tornava obrigatório o ensino de português na República Dominicana, em 

homenagem ao Brasil e para maior estreitamento de solidariedade interamericana. 

Nesse sentido, Trujillo recomendou ao Congresso que se dirigisse aos demais 

Parlamentos das nações da América sugerindo-lhes a adoção de medida idêntica.47 

Em 1943, o próprio Trujillo foi distinguido pelo Brasil com a Ordem Nacional do 

Cruzeiro do Sul, máxima distinção outorgada a personalidades estrangeiras. Nesse 

mesmo ano, tanto a legação do Brasil na República Dominicana como a legação da 

República Dominicana no Brasil foram elevadas a embaixadas - Decreto nº 1.187, de 

4/6/1943, de RD e Decreto nº 12.543, de 7/6/1943, do Brasil.  

Mais tarde, Dutra, sucessor eleito de Vargas, posicionou o Brasil do lado dos 

estadunidenses e da luta contra o comunismo e como resultado, em 1947, o Partido 

Comunista Brasileiro foi declarado ilegal.48 Posteriormente, a política externa do 

segundo mandato de Getúlio Vargas (1951-54) caracterizou-se pela defesa do 

Ocidente contra a ação do comunismo internacional. A política externa dominicana 

convergia com esse objetivo.49 As boas relações entre os dois países manifestaram-se 

novamente com a visita de Juscelino Kubitschek (JK) a São Domingos em 1955. O 

motivo era a participação, por convite de Trujillo, no evento Feria de la Paz y la 

Confraternidad del Mundo Libre realizado em comemoração dos 25 anos do ditador 

no poder. Os arquitetos dominicanos que participaram do evento diziam que JK 

havia se inspirado em obras do país para construir posteriormente a cidade de 

Brasília.50 

                                                 
45 Gilberto Sánchez Lustrino ao MRE, Nota n. 291, Rio de Janeiro, 25.08.42, AHMRE: 940 (42) (96). 
46 Oswaldo Aranha à Legação da República Dominicana no Brasil, Nota n. 11, Rio de Janeiro, 
31.08.42, AHMRE: 940 (42) (81). 
47 Gilberto Sánchez Lustrino ao MRE, Nota n. 426, Rio de Janeiro, 26.11.42, AHMRE: 640.22 (24j).  
48 SCHNEEBERGER, Carlos. Minimanual Compacto de História do Brasil. SP: Rideel, 2003, p.312.   
49 João Neves da Fontoura à Embaixada da República Dominicana no Brasil, Nota n. 14, Rio de 
Janeiro, 25/09/53, AHMRE.  
50 PENA, Angela. Calles y Avenidas. Feria de la Paz y la Confraternidad. Periódico Hoy (online), 
Santo Domingo: 09/6/2012. Disponível em: http://hoy.com.do/calles-y-avenidasferia-de-la-paz-y-la-
confraternidad/. Acesso em: 09/01/2014 
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Com o declínio de Trujillo, as relações entre os países foram-se esfriando. Em 

1960, a RD foi punida pela OEA por causa de uma tentativa de atentado ao 

presidente venezuelano Rómulo Betancourt, crítico do ditador. Betancourt 

manifestava publicamente seu desejo de romper relações com a RD. Ele defendia a 

"eliminação de um regime que constituía uma ameaça permanente para a segurança 

do continente americano.51 O Brasil não só apoiou a Resolução da OEA que 

estabelecia sanções econômicas à RD como também rompeu relações diplomáticas – 

mantiveram-se  relações consulares apenas.  

Em 30 de maio de 1961, envolto num clima de decadência e de descrédito 

local e internacional, Trujillo morre assassinado após ter sido surpreso numa 

emboscada de militares e civis. O grupo contou com a ajuda do Consulado dos EUA, 

que forneceu três fuzis M1 para o atentado. No mesmo ano, a RD, representada por 

um Conselho de Estado, pediu o reatamento das relações com o Brasil, o que foi 

levado a cabo um ano depois. Com o restabelecimento, o Brasil procurou maior 

proximidade com o país, nesse momento, governado por um Conselho de Estado 

presidido por Joaquín Balaguer (posteriormente, Rafael Bonnelly assumiu a 

presidência do Conselho de Estado após a saída de Balaguer para o exílio).  

 

III. Participação da Organização de Estados Americanos e da 

Organização das Nações Unidas na intervenção de 1965 

3.1. Os EUA e sua participação na OEA 

Lyndon Johnson fez com que a OEA aprovasse o envio de tropas de países 

latino-americanos para a RD, com o fim de aparentar que a ocupação fosse uma ação 

de todo o continente, não apenas dos EUA. A ação foi contrária à pedra angular da 

OEA – o princípio de não intervenção – consagrado nos artigos 15 e 17 da Carta e 

subscrita na IX Conferência Internacional Americana de Bogotá, em 1948: 

Artigo 15 – Nenhum Estado ou grupo de Estados tem o direito de intervir, direta ou 

indiretamente, seja qual for o motivo, nos assuntos internos ou externos de qualquer outro. Este 

princípio exclui não somente a força armada, mas também qualquer outra forma de interferência ou de 

tendência atentatória à personalidade do Estado e dos elementos políticos, econômicos e culturais que 

o constituem.  

                                                 
51 Luis Oviedo ao MRE, Nota n. 607, Rio de Janeiro, 03/08/60, AHMRE. 
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Artigo 17 – O território de um Estado é inviolável; não pode ser objeto de ocupação militar, 

nem de outras medidas de força tomadas por outro Estado, direta ou indiretamente, qualquer que seja 

o motivo, embora de maneira temporária. Não se reconhecerão as aquisições territoriais ou as 

vantagens especiais obtidas pela força ou por qualquer outro meio de coação. 52 

Após o desembarque das tropas norte-americanas, houve várias reuniões do 

Conselho da OEA. Em 29 de abril, foi aprovada uma resolução chilena convocando 

uma reunião de ministros. Nela, o embaixador Ellsworth Bunker, acionista da 

National Sugar Refining Co., enviado pelo governo dos EUA para mediar a crise 

dominicana, justificou o desembarque das tropas norte-americanas.53  Em 30 de abril, 

foi realizada outra reunião do Conselho e decidiu-se enviar a São Domingos o 

Secretário-Geral da OEA, o uruguaio José Mora. A Primeira Sessão Plenária da 

Décima Reunião de Ministros foi convocada para primeiro de maio. O embaixador 

Bunker sugeriu a criação da Força Interamericana de Paz (FIP), o que seria aprovado 

em uma terceira sessão (6/5/1965) por maioria requerida de dois terços: 14 contra 5.   

Com a iniciativa, Bunker conseguiu transformar as tropas norte-americanas 

numa força internacional sob o comando dos generais brasileiros Hugo Panasco 

Alvim e Álvaro Braga. No início de junho, foram criadas duas agências pelo 

Conselho da OEA para mediar a crise dominicana: a Comissão de Direitos Humanos 

e a Comissão ad hoc, integrada por Bunker, Ramón de Clairmont Dueñas de El 

Salvador e Ilmar Penna Marinho do Brasil.  

 

3.2. Brasil e sua participação na OEA – Criação do Faibrás 

Na VII Reunião de Consulta de Ministros de Relações Exteriores da OEA 

realizada em janeiro de 1962 na cidade de Punta del Este, o Brasil manifestou-se 

contrário ao isolamento de Cuba e às sanções econômicas e diplomáticas impostas 

pelos EUA. A posição do Brasil baseava-se nos princípios de não intervenção e da 

autodeterminação dos povos. Com o regime militar, a política externa brasileira 

mudou. Isso pode ser exemplificado se contrastarmos o comportamento na VII 

Reunião de Consulta da OEA com as atitudes assumidas por ocasião da intervenção 

na RD. O Conselho de Segurança Nacional brasileiro concordou por unanimidade 

em atender o pedido formulado pela OEA de enviar tropas à RD. Em 15 de maio de 

                                                 
52 A Invasão da RD. Política Externa Independente. V. I, n.2, RJ, Civ. Brasileira, agosto 1965, p.4.  
53 U.S. Department of State Bulletin, CXI. P.739-741. 17/05/65.  
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1965, Castelo Branco recebeu o texto da constituição de uma força internacional.54 

Na tarde do mesmo dia, a Presidência da República comunicou que:  

O Sr. Presidente da República reuniu hoje às 9 horas, o Conselho de Segurança Nacional para 

exame do pedido da OEA relativo ao envio de um contingente militar brasileiro à República 

Dominicana, a fim de integrar uma força interamericana que ficará à disposição da Décima 

Reunião de Consulta dos Ministros de Relações Exteriores do Continente com o objetivo de 

colaborar na restauração da normalidade naquela República, na manutenção da segurança dos 

seus habitantes, na inviolabilidade dos direitos humanos e no estabelecimento de clima de paz 

e de conciliação que permita o funcionamento de instituições democráticas.55 

Autorizado pelo Congresso, Castelo Branco decidiu enviar à RD cerca de 

1.200 militares por quase 16 meses. O Destacamento Brasileiro da Força 

Interamericana de Paz (Faibrás) na RD foi comandado pelo coronel Carlos de Meira 

Mattos. Como já foi mencionado, os comandantes da FIP eram o General-de-

Exército Hugo Panasco Alvim e o General-de-Divisão Álvaro Alves da Silva Braga. 

O Faibrás foi extinto em 23 de setembro de 1966 mediante o Decreto n. 59.276 de 

1966 56.  

 

3.3. O processo de decisão para criar o Faibrás - defensores e detratores.  

 

Uma mensagem presidencial foi enviada ao Congresso Nacional solicitando 

autorização para o envio do contingente brasileiro. Tanto o chanceler brasileiro 

Vasco Leitão da Cunha como o presidente da Comissão de Relações Exteriores da 

Câmara dos Deputados, Raimundo Padilha, já expressavam a necessidade que tinha o 

Brasil de marcar presença no continente americano. A solicitação foi tramitada em 

regime de urgência, devido à natureza da matéria, e não pareceu ter dificuldade para 

ser aprovada. Segundo o líder do governo na Câmara, Pedro Aleixo, “não haveria 

dificuldade para a elaboração do projeto de decreto legislativo, que é matéria simples 

e não comporta maiores debates. Certamente, a autorização será concedida através de 

                                                 
54 OEA pede tropas brasileiras para a RD. Folha de São Paulo. (acervo online). SP:16/05/65. 
Disponível em: http://almanaque.folha.uol.com.br/brasil_07mai1965.htm. Acesso em: 12/10/2013. 
55 CSN aprova o envio de tropas a São Domingos. Folha de São Paulo. (acervo online). 16/05/65. 
Disponível em: http://almanaque.folha.uol.com.br/mundo_16mai1965.htm. Acesso em: 05/10/2013 
56 DE MEIRA MATTOS, Carlos. A experiência do FAIBRÁS na República Dominicana. Rio de 
Janeiro: Serviço Gráfico de Fundação, 1966, Apêndice IV.  
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um texto semelhante ao que permitiu o envio do “Batalhão Suez” em 1956” – lá, o 

Brasil manteve um batalhão de uma força de polícia internacional, a pedido da ONU.  

A Câmara dos Deputados não chegou a ser decisiva no processo, mas 

evidenciou as opiniões dos opositores ao envio de tropas. Um foi Afonso Arinos, 

(Partido Democrata Cristão/RJ) que criticou a intervenção dos EUA com o endosso 

dado pelo Brasil: "[...] O governo parece estar esperando trocar o prato de lentilhas 

de algumas centenas de dólares pela honra nacional, pela dignidade deste país.” 57   

A liderança do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) na Câmara declarou-se 

contra o governo. João Herculino do PTB/MG condenou o governo norte-americano 

e a política externa dos EUA na América Latina.58 Jamil Amidem (PTB/GB) criticou 

o Executivo e ao mesmo tempo defendeu a posição do presidente Eduardo Frei, que 

condenava a intervenção.59 A liderança do Partido Social Democrático, embora 

tenha-se manifestado contra a decisão, votou a favor da participação do Brasil.  

No Senado, a situação não diferia muito. Daniel Krieger (União Democrática 

Nacional/RS) fez uso do leitmotiv dos defensores da intervenção: a responsabilidade 

do Brasil no âmbito continental e no internacional. Além disso, trouxe um novo 

elemento: a necessidade de o Brasil demonstrar sua virilidade ao continente. Por 

outro, houve repúdio à decisão do governo por parte da intelectualidade – o jornalista 

Barbosa Lima Sobrinho, o escritor Jorge Amado, o filólogo Antônio Houaiss, o 

pintor Di Cavalcanti, o arquiteto Oscar Niemeyer, o sociólogo Octavio Ianni, o 

historiador Sérgio Buarque de Hollanda, o romancista Dias Gomes, o jornalista Otto 

Maria Carpeaux e o cineasta Glauber Rocha, entre outros.60 

 

3.4.  Participação de outros países latino-americanos na OEA 

 

Na 1ª Sessão Plenária da 10ª Reunião de Ministros de Estados, a decisão dos 

EUA de enviar tropas à RD foi severamente criticada pelos representantes do Chile e 

                                                 
57 ARINOS, Afonso. Discurso de 3 de maio de 1965. 35° Sessão. Anais da Câmara dos Deputados, 
Brasília, Diretoria de Publicações, 1965, vol. VI. P. 762.  
58 HERCULINO, João. Discurso de 3 de maio de 1965. Anais da Câmara dos Deputados, Brasília, 
Departamento de Imprensa, 1965, vol. VII. P. 789.  
59 AMIDEM, Jamil. Discurso de 4 de maio de 1965. 36ª Sessão. Anais da Câmara dos Deputados, 
Brasília, Departamento de Imprensa, 1965, vol. VII. P. 44.   
60 Intelectuais brasileiros protestam contra a intervenção na República Dominicana. Política Externa 
Independente. N.1, vol. 1, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, maio 1965, p.9-11. 
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do México, que apresentaram resoluções críticas demandando aos EUA a retirada de 

suas tropas. Estes dois demonstraram a oposição à criação da FIP. Mencione-se a 

porcentagem baixa de tropas da FIP. Ausentes Argentina, Chile, Colômbia, México, 

Uruguai, Peru e Venezuela, ela contou com tropas de cinco países: Brasil, Costa 

Rica, Nicarágua, Honduras e Paraguai. As convergências anticomunistas dos 

governos do Brasil e da América Central alcançaram seu ápice na controvertida 

criação da FIP. Dos cinco, três tinham governos oriundos de golpes militares. 

O Uruguai se opôs à criação da força. O chanceler Luis Vidal Zaglio 

anunciou que: "é contrário à formação dessa força proposta pelos EUA, por 

considerar que se trata de uma forma de intervenção e que a ação lembrava o período 

do Big Stick”. 61 O Chile tomou idêntica posição, recusando-se a concordar com a 

formação, no que foi seguido por Peru, México e Venezuela. 62 A contribuição 

latino-americana chegou a 14% da FIP e aumentou à medida que o contingente 

norte-americano diminuía e a situação da RD se estabilizava. A representação latino-

americana nela não deixou de ser simbólica, excetuando a brasileira. 

 

3.5.  Papel da Organização das Nações Unidas (ONU) na criação da FIP 

 

Vinte e oito reuniões do Conselho de Segurança das Nações Unidas foram 

realizadas em três meses (maio a julho de 1965) para tratar da crise dominicana. A 

presença da ONU na RD não foi bem vista. Uma parte dos países latino-americanos, 

seguindo os EUA, defendia a prioridade dos organismos regionais. Outros como 

União Soviética, Cuba e Uruguai defendiam a supremacia das Nações Unidas.  

Em reunião do CS-ONU, de 3 de maio de 1965, o ponto de vista apontado 

pela URSS foi apoiado por Cuba; o Uruguai uniu-se à onda e arremeteu contra a 

"Doutrina Johnson” 63. O Brasil foi um dos que não defenderam a primazia da ONU 

                                                 
61 ASSUNÇÃO, Moacir. Saiba mais sobre a invasão brasileira de soldados à República Dominicana. 
Guia do Estudante. Abril, 2013, p.2 Disponível em: http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-
historia/saiba-mais-invasao-brasileira-soldados-republica-dominicana-755781.shtml. Acesso em 
5/02/2014. 
62 Brasileiros abrem fogo em São Domingos. Folha de São Paulo. acervo online. 15/06/65. Disponível 
em: http://almanaque.folha.uol.com.br/brasil_15jun1965.htm. Acesso em: 06/01/2014. 
63 A doutrina estabelecia que uma revolução no hemisfério ocidental não seria mais considerada um 
problema local quando tivesse como finalidade o “estabelecimento de uma ditadura comunista” 
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na crise. Segundo Leitão da Cunha64, titular do MRE, o secretário-geral das Nações 

Unidas U Thant - que não ficou satisfeito com a intervenção na RD - "tinha a 

mentalidade de terceiro-mundista muito a peito... ele não estava à altura".    

 

IV. Considerações finais 

4.1. Consequências da segunda intervenção dos EUA na República 

Dominicana 

 

Um governo provisório encabeçado por Héctor García Godoy, antigo 

funcionário de Trujillo e de Bosch, foi instalado em 3 de setembro de 1965, após 

intermináveis negociações entre o Comitê ad hoc da OEA, presidido pelo 

embaixador Bunker, e as duas frações locais (Governo Constitucional e Governo de 

Reconstrução Nacional). A crise dominicana havia começado há quatro meses e o 

desembarque das tropas norte-americanas já havia ocorrido. García Godoy começou 

a organizar as eleições presidenciais que seriam em 1º de junho de 1966. Nelas, 

Balaguer – mão direita de Trujillo – seria vitorioso sobre Bosch, que estava 

consciente de suas escassas possibilidades de triunfo. As conversas telefônicas entre 

o Presidente Johnson e o subsecretario de Estado para Assuntos Econômicos, 

Thomas Mann, comprovam a pouca empatia por Bosch: "Presidente: teremos que 

colocar um governo nesse lugar, conduzi-lo e estabiliza-lo de alguma forma ou outra. 

Este Bosch não é bom. Eu estive lá". Mann respondia: "Ele não tem nada de bom.".65  

Em 1º de julho, Balaguer tomou posse como presidente. Em 1º de setembro 

de 1966, o contingente da FIP começava a retirar-se definitivamente do país. 

Balaguer foi a melhor opção dos norte-americanos. A eleição dele teve o aval do 

governo brasileiro. Segundo o embaixador Geraldo Eulálio Nascimento e Silva: 

"Balaguer é dentre os candidatos aquele que vem dirigindo a sua campanha com 

mais método e habilidade” 66. Igualmente menciona o passado trujillista de Balaguer 

("Contra ele, se levanta a pecha de trujillista e o fato de haver sido antigo secretário 

                                                 
64 CUNHA, Vasco Leitão da. Diplomacia em Alto-mar: depoimento ao CPDOC/Vasco Leitão da 
Cunha; entrevista a Aspásia Camargo et al. RJ: FGV, 2003, p.290. 
65 Recordings and Transcripts. Gravações de conversas telefônicas entre o Presidente Johnson e 
Thomas Mann, Tape F65.10, Side B, PNO3. Foreign Relations of the United States, 1964-1968, 
Volume XXXII, Dominican Republic; Cuba; Haiti; Guyana; Document 22, Johnson Library.  
66 Gerardo Eulálio do Nascimento e Silva ao MRE. Carta-Telegrama  n. 45. SD, 25/03/66, AHMRE. 
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do benefactor” 67), mas obvia o fato de que Balaguer era o candidato favorito do 

governo estadunidense e dos setores dominicanos mais conservadores.  

Por outro lado, o embaixador acusava Bosch de medroso (“Bosch não deixa 

sua residência com medo de ser assassinado” 68), de covarde (“Bosch nunca chegou a 

fazer um esforço real para chegar a seu país convulsionado durante a revolução” 69), 

de agitador ("a imagem de Bosch estava ligada a daqueles elementos que nada mais 

têm feito do que perturbar a vida do país" 70) de fazer um mau governo e de ter como 

objetivo uma verdadeira guerra de classes e não a união de todos os dominicanos71.  

Só depois que passaram as eleições, o embaixador confirmou que Bosch não 

era comunista nem tinha vinculações com movimentos de esquerda: "quanto às suas 

vinculações com os partidos comunistas, Bosch conseguiu mostrar que tal pecha não 

devia ser-lhe atribuída e demonstrou ao rechaçar o apoio do Movimiento 14 de Junio, 

que a acusação não devia mais ser feita".72 O Movimiento 14 de Junio era um 

movimento dominicano “antitrujillista” e de tendência esquerdista. Embora Bosch 

não fosse o candidato ideal dos EUA, a participação deste era necessária para 

legitimar a eventual vitória de Balaguer, ante a opinião pública nacional e 

internacional. Por outro lado o Departamento de Estado norte-americano preferiu a 

Balaguer por causa de sua firme posição anticomunista.73   

Balaguer governou por doze anos seguidos (1966-78) e caracterizou-se pelo 

crescimento econômico, baseado numa política de construções e de incentivo ao 

turismo e ao investimento estrangeiro. Apesar disso, o período foi mais bem 

conhecido pelo uso do terror e da repressão contra milhares de cidadãos. Voltaram as 

antigas práticas usadas pelos trujillistas: mortes, encarceramentos e desaparecimento 

de cidadãos que protestavam contra o governo. 

É óbvio que o governo de 12 anos foi consequência da intervenção norte-

americana. A transição à democracia foi interrompida com o surgimento de Balaguer 

e com o apoio determinante das forças invasoras estrangeiras a sua candidatura 
                                                 
67 Idem. 
68 Gerardo Eulálio do Nascimento e Silva ao MRE. Carta-Telegrama------. SD, 25/02/66, AHMRE.  
69 Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva ao MRE. Carta-Telegrama------. SD, 24/03/66, AHMRE.  
70 Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva ao MRE. Carta-Telegrama n. 86. SD, 03/06/66, AHMRE. 
71 Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva ao MRE. Carta-Telegrama------. SD, 24/03/66, AHMRE. 
72 Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva ao MRE. Carta-Telegrama n.86, SD, 03/06/1966, AHMRE. 
73 Telegram From the White House Situation Room to President Johnson at Camp David, Washington, 
April 25, 1965. Arquivo de Segurança Nacional. Dominican Republic, White House Cables, 4/65-
7/65. Secret. Johnson Library, Washington: 25/04/65. 
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presidencial. A permanência de Balaguer no poder por tanto tempo foi facilitada 

mediante o apoio recebido pelas Forças Armadas, lideradas por reacionários de 

ultradireita. Elas não foram reformadas nem reorganizadas durante o governo 

provisório de Garcia Godoy.  

No século XX, as possibilidades do povo dominicano de serem protagonistas 

do seu destino foram mínimas. A intervenção americana de 1916 e o legado trujillista 

deixaram instalado um esquema de poder favorável às elites nacionais e submetido 

aos interesses estrangeiros. Posteriormente, a vontade popular foi ignorada com o 

golpe de Estado de 1963 – que significou a queda de um verdadeiro projeto de 

democratização da República Dominicana – e com a instalação em 1966 de um 

governo autoritário e convergente com os interesses norte-americanos.  

 

 

 

4.2. Teorias sobre o expansionismo norte-americano na América Latina 

  

Há várias teorias que visavam a justificar as intervenções militares no resto 

do mundo, como, por exemplo, a "Teoria do Efeito Dominó" exposta pela primeira 

vez em plena Guerra Fria, pelo presidente norte-americano Dwight D. Eisenhower. 

Desde Theodore Roosevelt (autor da famosa frase I took the Canal), Woodrow 

Wilson (que ordenou duas intervenções na ilha Hispaniola no início do século XX), 

até Jimmy Carter (defensor da ditadura de Anastasio Somoza Debayle na Nicarágua), 

passando por Kennedy e Johnson, para não mencionar os casos mais atuais, os EUA 

têm mantido uma política externa voltada a salvaguardar seus interesses mesmo se 

disfarçada de preocupação com a estabilidade democrática.74    

Juan Bosch batizou a política externa norte-americana como "pentagonismo". 

Nele, o Presidente da República tem o controle da política interna e o Pentágono da 

externa. Era para Bosch uma etapa mais avançada do velho imperialismo e consistia 

em incentivar intervenções militares, não para conquistar ou colonizar territórios, 

mas para deixar estabelecidas as bases que favorecessem os negócios e os contratos 

vantajosos para corporações americanas.  
                                                 
74Kennedy condena golpes na AL. Kennedy disse que os EUA se opõem energicamente aos golpes de 
Estado militares na América Latina. Correio da Manhã. Nº 21.632. RJ: 10/10/63. 
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O complexo militar-industrial é o conceito usado para a poderosa aliança que 

se produziu nos EUA entre as distintas instâncias públicas, o setor industrial, o 

Pentágono, o setor acadêmico e o poder político por meio dos principais partidos, o 

Democrata e o Republicano. Conforme a relação entre o Pentágono e o setor 

industrial norte-americano ia se fortalecendo, outro conflito histórico (Segunda 

Guerra Mundial) levou os EUA a superar a difícil situação econômica agravada pela 

Grande Depressão de 1929. Os EUA tiveram uma participação mais ativa durante a 

Segunda Guerra Mundial, o que dinamizou a economia e trouxe prosperidade ao 

país. A Guerra Fria, período que seguiu à Segunda Guerra, ajudou os EUA a manter 

a estrutura de poder militar criada, mas também a ampliou sobre a base de uma 

rivalidade político-ideológica com outra grande superpotência: a União Soviética.  

 

 

 

4.3. Perigo comunista em São Domingos: mito ou realidade? 

 

Cabe perguntar se a revolução de abril de 1965 foi realmente uma tentativa de 

tomada de poder comunista. Essa hipótese carecia de credibilidade, considerando a 

escassa presença de elementos comunistas no país. Oportuno mencionar as tentativas 

de Bosch de desvincular-se de organizações comunistas durante as eleições de 1966. 

Quanto a Francisco Alberto Caamaño, presidente do Governo Constitucional, que 

visava à volta à Constituição de 1963, este nunca se considerou comunista, mas 

nacionalista.75 Anos depois da intervenção norte-americana, o embaixador dos EUA 

na OEA, Ellsworth Bunker, declarou, em diferentes entrevistas76, que o embaixador 

norte-americano que servia na RD durante a crise, William Tapley Bennett, 

sobrevalorizou a ameaça comunista e que teria sido prudente informar à OEA antes 

do envio dos marines à República Dominicana.  

                                                 
75 OEA pede tropas brasileiras para a República Dominicana. F SP. (acervo online). 16/05/65. 
Disponível em: http://almanaque.folha.uol.com.br/brasil_07mai1965.htm. Acesso em 12/10/2013. 
76 SCHAFFER, Howard B.. Global Troubleshooter, Vietnam Hawk. Chapel Hill: The University of 
North Carolina Press, 2003, p.140. 
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Nem Johnson nem Bennett pareciam ter conhecimento sobre o que realmente 

acontecia. As notas escritas por Jack Valenti77, assistente especial de Johnson, 

confirmam a falta de informação concreta sobre a presença comunista e ao mesmo 

tempo incluem as medidas que seriam tomadas para desestabilizar ainda mais a RD. 

O assessor para a Segurança Nacional McGeorge Bundy aconselhava procurar 

evidência irrefutável de que os comunistas castristas tinham o controle da RD, pois a 

informação era de vital importância para os norte-americanos. Também aconselhava 

o incentivo a manifestações de grupos dominicanos a favor dos EUA e contra Castro.  

A CIA acabou identificando "oito rebeldes com treinamento comunista", 

sendo incerto se esses estavam no comando de alguma coluna (termo que significa 

formação de soldados). O próprio Bundy disse que não tinha certeza de que esses 

comunistas tivessem o controle suficiente do movimento e assim não se atreveria a 

apontar o dedo com tanta força para eles.78 Houve campanha contra os EUA e alguns 

jornais importantes, como o New York Times e o Washington Post, acusaram 

Johnson de haver agido intempestivamente, pois o perigo comunista era inexistente.   

Enquanto os dominicanos interpretaram a intervenção militar como uma 

irracionalidade e uma incoerência dos EUA pela inexistência de perigo comunista, os 

norte-americanos usaram o suposto controle comunista ou castrista da revolução 

constitucionalista dominicana para dar sentido aos objetivos de sua política externa,  

como George F. Kennan79 em "Realities of American Foreign Policy" havia descrito. 

São Domingos foi um dos casos que encaixaram nessa categoria.   

Poucos meses depois das eleições de 1964, em maio de 1965, mais de 70% da 

população dos EUA estava respaldando a decisão de Johnson de enviar marines à 

RD, e em março de 1967 uma porcentagem aproximadamente igual concordava em 

intensificar os bombardeios sobre o Vietnã do Norte.80 A obtenção do voto do 

eleitorado norte-americano dependia em grande parte dos resultados da política 

externa contra o comunismo. Destarte, a política de contenção do comunismo tornou-

se um suporte sob o qual se erigiu a manutenção de uma economia de guerra 

                                                 
77 Valenti Meeting Notes.. Foreign Relations of the United States, 1964-1968. Volume XXXII, 
Dominican Republic; Cuba; Haiti; Guyana, Document 42. Johnson Library, Washington: 30/04/65. 
78 Conversas Telefônicas entre o Presidente Johnson e seus Assessores. Foreign Relations of the 
United States, 1964-1968. Volume XXXII, Dominican Republic; Cuba; Haiti; Guyana, Document 48. 
Washington: 30/04/65.   
79 KENNAN, George. Realities of American Foreign Policy. New Jersey: Princeton University, 1954, p.87. 
80 BOSCH, Juan. El Pentagonismo, sustituto del Imperialismo. Madrid: Guadiana, 1968, p.65. 
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permanente nos EUA.81 Consequentemente, os EUA tornaram-se como Bosch disse 

"a polícia política capitalista", participando em distintos conflitos como a Guerra da 

Coreia, a do Vietnã e a Revolução de Abril em São Domingos, entre outros.  

 

 

 

 

 

CONCLUSAO 

 

As duas intervenções norte-americanas deixaram graves repercussões na 

República Dominicana. Ambas deixaram o terreno fértil para a instalação de 

governos autoritários, que atentaram contra a democracia do país. Na segunda 

intervenção, se produziu a raiz da Revolução de Abril, conflito que visava restaurar a 

ordem constitucional de 1963, quando Bosch era o presidente dominicano. Desta 

vez, os EUA contaram com a parceria estratégica do regime militar brasileiro e de 

outros poucos países latino-americanos alinhados contra a expansão do castrismo e 

do comunismo soviético. Esses países acabaram conformando a FIP, órgão militar 

criado pela OEA e chefiado pelo Brasil.  

A intervenção de 1965 coincidiu com um período histórico no qual o Brasil e 

os EUA convergiam ideologicamente. O Brasil teve a responsabilidade de fazer o 

papel de gendarme e de defensor da segurança coletiva na América do Sul usando a 

expansão do comunismo como argumento para justificar possíveis intervenções em 

países da região onde surgissem movimentos de matiz esquerdista. Enquanto o Brasil 

aproximava-se dos EUA, ao mesmo tempo afastava-se do resto da América Latina. 

Em geral, a participação do Brasil neste conflito não foi bem avaliada pelos 

dominicanos que interpretaram a ação brasileira como um ato de cumplicidade com 

os EUA em detrimento da soberania e da autodeterminação de uma nação. O 

acontecimento deixou o Brasil com uma imagem de submissão aos EUA e de servir 

aos interesses desta nação para consolidar seu status de potência regional.  

                                                 
81 FERNANDEZ, Leonel. Introducción. In: BOSCH, Juan. Pentagonismo, sustituto del imperialismo. 
Ciudad de México: Fundación Juan Bosch, 2009, p.8. Disponível em: 
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LX/pentag.pdf. Acesso em: 15/01/2014.   
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Por outro lado, os EUA fizeram de uma intervenção unilateral uma operação 

em conjunto de todos os Estados americanos com o aval da OEA, uma organização 

que frequentemente está sujeita aos caprichos da política norte-americana. Não é 

casualidade que a sede desta organização esteja na capital dos EUA. As invasões 

militares do exército americano no Haiti, na Nicarágua, na República Dominicana e 

em Granada demonstram de certa forma a impotência política da organização frente 

aos interesses norte-americanos.       

Diante dos fatos e circunstâncias descritos neste trabalho, é determinante que 

a America Latina e Caribe aproprie-se de seu próprio destino para que possa alcançar 

o desejado desenvolvimento. Isso não significa prescindir definitivamente da relação 

com os EUA, o que representaria abrir mão da mais importante economia do mundo 

e do maior investidor na América Latina. Significa sim estabelecer um novo modelo 

de relacionamento com este país, que, como vimos, tem logrado submeter a seus 

interesses os rumos históricos de inúmeros povos. 

Para isso, é necessária a liderança ativa do Brasil. Nenhum outro país da 

América Latina e Caribe reúne condições ou capacidade para fazer frente ao poder 

hegemônico dos EUA. Porém, essa liderança brasileira não deveria ser uma liderança 

em detrimento dos menos desenvolvidos. São comuns as críticas de setores destes 

países menos desenvolvidos sobre a vocação hegemônica, expansionista e 

subimperialista do Brasil na região. Um exemplo dessa vocação é a presença militar 

brasileira desde 2004 no Haiti, comandando a Missão das Nações Unidas para a 

Estabilização. Os resultados positivos dessa presença são evidentes, sobretudo na 

estabilização política e social do país caribenho. Porém, a participação do Brasil 

atende não só às aspirações brasileiras de consolidar seu status de potência regional, 

mas também a interesses dos EUA de evitar uma convulsão social que provoque a 

imigração massiva de haitianos a território norte-americano. Em síntese, tanto a RD e 

o Haiti sofreram, mesmo em circunstâncias históricas distintas, a cobiça de uma 

parceria com motivos expansionistas.          
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