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RESUMO 
 
Ao atentar para a formação histórica dos países latino-americanos, é possível 
perceber que a construção da identidade desses países estava intimamente atrelada 
ao processo de formação nacional. Neste estudo, busca-se compreender o processo 
de formação da identidade da política externa, tendo como aporte teórico a teoria 
construtivista, além de fazer uso da revisão de literatura e uma análise do conteúdo 
dos discursos dos presidentes. São usados os discursos “No limiar de uma nova 
era”, de 1940, e “Misión de cada argentino, las veinte verdades”, de 1973, de Getúlio 
Vargas e Juan Domingo Perón, respectivamente, com o objetivo de identificar de 
que forma desejavam reconstruir as identidades de seus respectivos países, além 
de estabelecer um paralelo entre esta reconstrução e a forma como a política 
externa foi conduzida durante seus governos. Veremos que a cooperação entre 
Brasil e Argentina não se deu necessariamente por afinidade, mas sim pela 
necessidade de uma aliança capaz de enfrentar os parâmetros impostos pelos 
países desenvolvidos, em um momento em que a América do Sul buscava se 
industrializar e estabilizar sua economia. 
Palavras-chave: Identidade, Política externa, América Latina. 
 
 
ABSTRACT 
 
In regard of the historical constitution of the Latin-American nations, it is possible to point out 
that the construction of the identities of these countries is intricately connected to the 
construction of the nation itself. In this paper, the process through which foreign policies are 
developed will be studied through literature reviews and using both the constructivist theory 
and an analysis of the contents in two speeches. The speeches “No limiar de uma nova era” 
(1940), and “Misión de cada argentino, las veinte verdades” (1973), from Getúlio Vargas and 
Juan Domingo Perón, respectively, will be analyzed in order to identify in which ways both 
ex-Presidents wished to modify the identities of their countries, besides establishing how this 
attempted reconstruction affected both Brazil’s and Argentina’s foreign policies. We will see 
how the Brazilian and Argentinian cooperation didn’t come from mutual understanding, but 
from the need to form an alliance that would make it possible to stand up to the standards set 
by developed countries, at a time in which South America was beginning to build its 
industries and stabilizing its economy. 
Key words: Identity, Foreign policy, Latin America. 
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INTRODUÇÃO 

Primeiramente, cabe apontar a escolha do uso dos termos “América latina” e 

“identidade latino-americana”. Historicamente, o termo “América Latina” era usado 

para se referir aos países de origem espanhola da América do Sul, Central e Caribe, 

excluindo, portanto, o Brasil. No entanto, o uso deste termo, com esse significado, 

foi inaugurado por teóricos alheios a região, em especial estadunidenses, e 

construía o conceito do ponto de vista dos países desenvolvidos. Era América Latina 

aquilo que era desorganizado, autoritário e subdesenvolvido, conceitos em sua 

essência negativos. A partir do momento em que pensadores latino-americanos 

tomaram para si o termo, no entanto, passaram a defini-lo do seu próprio ponto de 

vista, e de acordo com as características que estes países têm em comum (SOUZA, 

2011). 

Sendo assim, apesar de existirem debates a respeito do uso do termo, 

devido a complexidade em tentar classificar uma região tão rica em diversidade com 

um único conceito, ainda assim utilizaremos “América Latina”. Levaremos em 

consideração aquilo que o Brasil, a Argentina e os demais países da América do Sul, 

Central e Caribe têm em comum, qual seja, os processos de colonização e 

destruição das estruturas sociais existentes, posterior independência, e por fim, as 

dificuldades de se manter e prosperar no sistema capitalista, competindo com países 

desenvolvidos que têm clara vantagem. 

Para iniciar o debate a respeito da identidade, cabe dizer que as identidades 

nacionais não nos são dadas no momento em que nascemos, como um produto 

pronto e acabado. São frutos de constante reinvenção e reinterpretação dos seus 

significados e representação cultural, fazendo com que os indivíduos não sejam 

somente cidadãos de uma nação, mas que participem efetivamente da ideia da 

nação. De forma similar, a cultura nacional é um discurso que produz sentido e 

influencia não apenas as ações, mas também a forma como os indivíduos enxergam 

a si mesmos: “As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre a ‘nação’, sentidos 

com os quais podemos nos identificar, constroem identidades” (HALL, 2014, p. 51). 

Logo, a identidade dos países da América Latina é uma mistura dos 

resultados da colonização e das lutas pela independência e dos conflitos que se 

seguiram a estes dois processos, tanto com a Europa quanto entre os países do 

continente. Para o Brasil e a Argentina, o mesmo momento histórico foi decisivo para 



71 
 

 Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.5, n.1, jan./jun. 2020, pp. 69-91. ISSN: 2594-383 

  
 

seus processos de independência: a invasão da Espanha por Napoleão Bonaparte 

motivou a elite argentina a declarar a independência, ao mesmo tempo em que 

provocou a vinda da Corte portuguesa ao Brasil, o que modificou profundamente a 

forma como o país viria a se desenvolver (DORATIOTO, 2011). 

A teoria construtivista, aplicada as Relações Internacionais, considera as 

identidades sociais dos Estados como fundamentais nos momentos de tomada de 

decisão dos mesmos. Semelhante à construção da identidade nacional, a identidade 

social é o conjunto de significados que os Estados atribuem a si mesmos. Conforme 

Emanuel Adler (1999), o construtivismo leva em conta que “interesse nacional” não é 

apenas o interesse coletivo de um grupo de pessoas, mas sim fatos cuja 

objetividade está atrelada ao que se acredita a respeito deles. É uma teoria sobre a 

construção da realidade social: alguns fatos não existem por si só, apenas passam a 

existir pois nós lhes damos significado (GUZZINI e URT, 2014) 

Tendo em mente este conceito de construtivismo, e considerando que parte 

da construção da identidade é a forma como a nação se identifica, podemos 

entender que é possível fazer um esforço consciente para que que esta percepção, 

e por consequência, a própria identidade, sejam modificadas. Para alcançar o 

objetivo proposto no artigo, será feita uma análise de conteúdo dos discursos, em 

que avaliaremos os motivos que a construção dos mesmos. Se considerarmos que 

uma sentença é proferida como resposta a uma situação ou sentença anterior, a 

análise de um texto ganha profundidade quando somos capazes de observar o 

contexto em que ele foi proferido. 

Unindo o estudo da formação das identidades brasileira e argentina ao longo 

da história com a análise dos discursos “No limiar de uma nova era” (1940) de 

Getúlio Vargas, e “Misión de cada argentino, las veinte verdades” (1973), de Juan 

Domingo Perón, é possível perceber uma clara tentativa no sentido de alterar a 

identidade dos seus países. Brasil e Argentina passavam não apenas pela crise 

econômica que afetava o mundo como um todo, mas também pela crise do modelo 

econômico que vinham desenvolvendo desde as suas independências. Diante 

daquele contexto, enxergaram a necessidade de modernizar não apenas o país e 

sua economia, mas também a sociedade. 

Se levarmos em conta as análises de Hannah Arendt (2012) a respeito dos 

regimes totalitários, estudando as estratégias dos governos de Vargas e Perón, é 

possível apontar as características autoritárias de seus governos. As propagandas 
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de cunho nacionalista e de culto ao líder, a construção da imagem de um governante 

que está próximo da população, e em especial o apelo às massas deixa clara a 

inclinação ao totalitarismo. Nesse sentido, é fácil enxergar na propaganda política de 

Vargas a posição assumida por ele de “salvador” do país; vide sua alcunha de “pai 

dos pobres”. Em um discurso ao Congresso em 1953, Getúlio Vargas proclama a 

necessidade de dar atenção aos “menos favorecidos” e critica os “lucros fáceis” e a 

“fortuna especulativa”; esquecendo-se do fato de que grande parte da população 

teve pouco ou quase nenhum ganho com as suas reformas sociais, prometeu 

estender aos trabalhadores rurais uma série de direitos trabalhistas que ainda não 

haviam alcançado (LEVINE, 2001). 

A identidade dos países latino-americanos são motivo de debate constante, 

especialmente a inclusão do Brasil nesta categoria, tendo em vista as peculiaridades 

de sua colonização e independência, se comparado aos países vizinhos. Portanto, 

um estudo da identidade brasileira em um período de profundas mudanças no 

cenário político e econômico, comparado com um momento semelhante de outro 

país latino-americano, é de bastante interesse acadêmico. Além do mais, avaliar o 

conteúdo de discursos proferidos por dois presidentes conhecidos pelo seu 

populismo e capacidade de convencimento do público é uma tarefa relevante para 

que seja possível fazer um exercício de lógica a respeito das verdadeiras intenções 

dos nossos representantes. 

Este trabalho está dividido em três tópicos: “A formação histórica da 

identidade latino-americana”, “Formação da identidade argentina e brasileira” e 

“Análise dos discursos e política externa: ‘No limiar de uma nova era’ e ‘Misión de 

cada argentino, las veinte verdades’”. O primeiro tem como objetivo apresentar a 

formação histórica dos países da América Latina como um todo, passando pela 

colonização e pelos processos de independência. O segundo trata de forma 

específica da formação do Brasil e da Argentina, para que seja possível 

compreender quais circunstâncias precederam os governos de Vargas e Perón. O 

último tópico visa estudar o conteúdo de dois discursos, um de Vargas e outro de 

Perón, para identificar as formas com que buscavam alterar as identidades do Brasil 

e da Argentina para que se encaixassem em suas ideias de desenvolvimento, 

adotando para tal uma perspectiva construtivista na interpretação das intenções por 

trás da elaboração dos planos para a mudança do país. 
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A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE BRASILEIRA E ARGENTINA NOS GOVERNOS 

VARGAS E PERÓN 

A formação histórica da identidade latino-americana 

 

O continente americano como um todo é fruto do processo de colonização, 

seja ele de povoamento, como ocorreu na América do Norte, ou de exploração, 

como foi o caso das Américas Central e do Sul. Sendo assim, na América Latina, 

devido ao histórico de colonização e luta pela independência, a formação das 

identidades nacionais é, a princípio, um resultado dos desafios postos à libertação 

dos Estados da opressão da metrópole. 

Ter sido a América conquistada por Espanha e Portugal é um fator decisivo 

para a formação da sua identidade. Ambos impérios, apesar de terem sido os dois 

primeiros Estados-nacionais a se formarem na Europa, sempre estiveram à margem 

dela. O espírito de conquista e de autossuficiência comuns a portugueses e 

espanhóis, além da facilidade de adaptação a novas situações foram tanto 

essenciais para que o povoamento do continente viesse a acontecer, como se 

tornou característica dos povos latino-americanos (HOLANDA, 1995). 

A “conquista” da América pelos impérios ibéricos foi conduzida seguindo a 

lógica da busca por metais preciosos e da crença na necessidade da propagação da 

fé cristã, o que implicava na imposição de valores culturais e modos de viver 

europeus aos nativos do continente (GALEANO, 2015). O surgimento da identidade 

de um povo depende, entre outros fatores, do reconhecimento de uma cultura 

comum a um mesmo grupo social; na América Latina, este processo se deu através 

da imposição de valores exteriores, além da atribuição de valores negativos à cultura 

preexistente no continente (SOUZA, 2011). 

A nação é uma configuração histórica, em constante movimento. Na 

América do Sul, alguns dos principais traços das nações foram determinados pelas 

guerras e revoluções, que se encontram na origem das nações latinas. Neste 

continente, aos poucos os colonizadores vão se tornando nativos, passam a ter 

novos interesses e entram em conflito com a metrópole. Lentamente começa a se 

formar o Estado, a nação, em um processo de idas e vindas por vezes 

contraditórias: “Paulatinamente, nas terras americanas, os conquistadores vão se 

tornando nativos, colocam-se em divergência e oposição em face da metrópole, 

passam a lutar pela pátria” (IANNI, 1988, p. 6). 
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Herdada da época colonial, a dependência dos países latino-americanos em 

relação aos países desenvolvidos persiste até hoje, em maior ou menor grau. 

Originalmente criados para a produção de açúcar, os latifúndios, por exemplo, 

continuam presentes na economia e modo de produção da América Latina, ainda 

abastecendo o mundo “desenvolvido”. Até mesmo as inspirações para os 

movimentos de independência, em especial o liberalismo, foram importadas da 

Europa e dos Estados Unidos (GALEANO, 2015); alguns dos projetos de libertação 

nacional da América Latina excluíam por completo os nativos, por não considerá-los 

aptos para construir uma nação “civilizada”, o que demonstra o eurocentrismo 

profundamente arraigado inclusive nos povos que buscavam se libertar da força da 

Europa. 

A dependência da América Latina em relação a Europa e aos outros centros 

econômicos e de poder afeta não apenas a economia e o desenvolvimento social, 

mas também a produção das ideias: as ideologias, ao serem transportadas de fora 

para o continente, tomam nova forma (CARDOSO, 1980). Bernardo Ricupero (2008) 

aponta que o liberalismo, ao chegar América Latina, se torna uma ideologia de 

segundo grau, e perde seu caráter universalista, passando a ser usado para 

defender interesses particulares: apesar de ter sido adotado como ideologia pelas 

classes privilegiadas para que as ex-colônias pudesse ingressar no capitalismo 

mundial, era a força de trabalho dos escravos que produzia as riquezas do 

continente. 

A própria ideia de desenvolvimento, modelo importado dos países 

desenvolvidos, pressupõe um desequilíbrio entre classes sociais e, 

internacionalmente, entre os países. Este desequilíbrio é mantido devido ao 

interesse dos países desenvolvidos em explorar economicamente os países em 

desenvolvimento, cujas classes mais ricas, por sua vez, têm interesse em manter as 

estruturas que lhes garantem poder: “os interesses das economias centrais (e das 

classes que as sustentam) se articulam no interior dos países subdesenvolvidos com 

os interesses das classes dominantes locais” (CARDOSO, 1980). Desde a 

independência dos países da América Latina, a busca por essa ideia de 

“desenvolvimento” vem garantindo a dependência do continente dos países centrais. 

Seguindo a teoria construtivista, o surgimento de cada sociedade nacional 

da América Latina, que podemos compreender também como identidade nacional, é 

produto tanto da luta contra a metrópole quanto das divergências internas. É 
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possível considerar os conflitos entre os Estados como fatores decisivos para a 

definição das suas identidades, especialmente na América Latina, em que o 

desmembramento das ex-colônias espanholas em diversos países menores não se 

deu sem dificuldades. Alguns estados latino-americanos são fruto direto desses 

conflitos: “Alguns dos novos estados – Uruguai e Bolívia – encontram sua verdadeira 

identidade precisamente no conflito com seus vizinhos americanos.” (LYNCH, 1980, 

apud IANNI, 1988, p. 8). 

Diferentemente dos espanhóis, os portugueses, talvez mais que todos os 

outros povos colonizadores modernos, foram responsáveis pela criação de uma 

vasta população miscigenada nos espaços conquistados. Essa atitude, tanto 

instintiva quanto estimulada pela Coroa portuguesa, foi responsável por facilitar a 

segurança do território conquistado, uma vez que a população portuguesa era 

pequena demais para que pudesse garantir a posse de territórios tão vastos quanto 

os que possuía na América e na África (FREYRE, 2006).  

Tanto a Argentina quanto o Brasil tiveram como denominador comum, para 

dar início aos seus processos de independência, o mesmo evento internacional: a 

invasão da península ibérica por Napoleão Bonaparte. Uma vez invadida a Espanha, 

a elite Argentina instalou a “Primeira Junta”, iniciando o processo que levou à 

proclamação da independência, enquanto para o Brasil, esta mesma invasão 

provocou a migração da Corte portuguesa para o país, o que foi fundamental para 

que ele se tornasse o que é hoje (DORATIOTO, 2011). No entanto, o mesmo evento 

trouxe consequências bastante distintas para os dois países: enquanto o Brasil se 

tornou o centro de um Império Monárquico, a Argentina e os demais países de 

colonização espanhola entendem este momento como ideal para passar a lutar pela 

sua independência, como veremos a seguir. 

 

Formação da identidade argentina e brasileira 

 

Grande parte da construção da identidade argentina ocorre no conflito do 

país com os países vizinhos, entre eles o Brasil. O primeiro conflito se deu no 

episódio da Guerra da Cisplatina, iniciada apenas um ano após a independência 

argentina. A disputa pelo território foi longa, e apesar de provocar a união dos 

diversos grupos políticos do país no início, à medida que se estendia, causou 

rupturas e a consecutiva renúncia de dois presidentes. Após anos de disputa, em 
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que nenhum dos dois países conseguia obter vitória significativa, a Inglaterra 

intercedeu e o conflito foi encerrado, resultando na independência do território, que 

passou a se chamar República Oriental do Uruguai (DORATIOTO, 2011). 

No caso desse conflito, se considerarmos que a identidade é determinada 

não apenas pela forma como o indivíduo, ou o grupo social, se identificam, mas 

também como são percebidos pelos outros (HALL, 2014), podemos observar a 

construção da percepção argentina em relação à identidade brasileira como sendo 

negativa: na historiografia argentina, esse conflito é chamado de “Guerra contra o 

Império do Brasil”. Tomando uma perspectiva construtivista, é possível perceber que 

essa perda do território que viria a se tornar o Uruguai inicia o mito argentino da 

nação “amputada” dos territórios que seriam seus por herança do Império Espanhol; 

não apenas o Uruguai, mas também a perda de territórios para o Reino Unido, o 

Chile e a Bolívia contribuiriam para esse sentimento de usurpação de espaços seus 

“por direito” (CANDEAS, 2005). 

Quanto ao Brasil, é de grande importância para a construção de sua 

identidade a relação do país com a Coroa Portuguesa e a própria monarquia. Depois 

de anos satisfazendo as necessidades de Portugal devido à imposição do 

relacionamento metrópole/colônia, a condição de produtor de gêneros agrícolas para 

a exportação já estava tão profundamente arraigada na economia brasileira que esta 

se tornara a atividade principal do país, sem nenhuma necessidade de ser imposta 

de fora. Ecoando as ideias centrais da obra de Galeano, é possível observar a 

repetição dos padrões coloniais na América Latina muito tempo depois de sua 

independência, o que teoricamente a libertaria desses modelos: “Tanto não era 

apenas o regime de colônia que artificialmente mantinha tal situação [produção de 

produtos agrícolas] que, abolido ele com a Independência, vemo-la perpetuar-se.” 

(PRADO JÚNIOR, 2011, p. 132). 

A vinda da família real portuguesa ao Brasil foi um acontecimento de 

profunda significância para o país. Entre outros fatores, é possível destacar que a 

manutenção do sistema monárquico, mesmo após a declaração da independência, 

significou o surgimento de um Estado independente relativamente bem organizado, 

uma vez que a estrutura administrativa, as forças armadas e o território se 

mantiveram como estavam. Essa continuidade representou também um obstáculo, 

dificultando a modernização e o progresso no país, mas ainda assim foi de 
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fundamental importância para manter a ordem mesmo após a independência, o que 

não ocorreu com as colônias espanholas (DORATIOTO, 2011). 

Na Argentina, a luta pela independência do país se deu após a invasão da 

Espanha pela França de Napoleão Bonaparte; a ruptura do país com a metrópole 

ocupada foi declarada em 25 de maio de 1810. A Argentina nasceu como projeto 

americanista, ao invés de nacionalista, uma vez que San Martín proclamou a 

independência das “Províncias Unidas de Sudamérica” e não do “Rio de la Plata”. A 

Guerra do Paraguai é também fundamental para compreender a história argentina, 

já que, ainda que represente derrota diplomática e territorial, tenha sido importante 

para a consolidação institucional do país; é aqui que se inicia o esforço pela 

transformação cultural da Argentina e a construção do sentimento de nação 

(CANDEAS, 2005). 

Diferentemente do Brasil, que se torna independente com uma estrutura 

político-administrativa bastante definida, a Argentina precisou enfrentar a decisão 

entre a manutenção das estruturas herdadas da Espanha e a instalação de um novo 

sistema, que modernizasse o país. A resistência de alguns grupos à reforma 

proposta por políticos liberais, que desejavam a modernização do país, representa 

na realidade a angústia frente às mudanças ocorridas com a independência. 

Importante notar ainda a prevalência, entre a elite argentina, da ideia eurocêntrica de 

progresso que tinha a Europa, especificamente a França, como modelo a ser 

seguido para fugir da “barbárie” em que se encontrava o país naquele momento: 

A oposição entre civilização e barbárie discutida internamente também se 
relaciona com os modelos externos. Para muitos a civilização era a Europa, 
e o melhor exemplo a ser seguido, a França. Em oposição, o legado 
espanhol deveria ser esquecido (FREITAS NETO, 2008, p. 191). 
 

Seguindo a independência, vem a necessidade de modernização e 

adaptação ao modelo de desenvolvimento apresentado pelas antigas metrópoles: 

ignorando as realidades locais, importavam-se modos de produção e formas de 

conduzir a economia. A abertura dos mercados e consequente inundação da 

economia local de produtos importados arrasou o pouco progresso feito no 

desenvolvimento de produções para abastecimento local (GALEANO, 2015). No 

Brasil, as elites locais se esforçavam por trazer a modernização a todo custo, 

ignorando os problemas resultantes dos anos de colonização e escravidão e 

impondo o modelo de progresso adquirido da Europa, como se esta modernização 
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pudesse, ao mesmo tempo, desfazer as heranças do colonialismo e colocar o Brasil 

no mesmo patamar que as ex-metrópoles: 

Era como se a instauração do novo regime implicasse pelo mesmo ato o 
cancelamento de toda a herança do passado histórico do país e pela mera 
reforma institucional ele tivesse fixado um nexo co-extensivo com a cultura 
e a sociedade das potências industrializadas. A compreensão dos 
fenômenos do subdesenvolvimento e das desigualdades inerentes ao 
sistema de trocas do mercado internacional levou um longo tempo para 
germinar e adquirir uma significativa substância crítica entre as elites 
republicanas (SEVCENKO, 1998, p. 27). 
 

A modernização imposta representou um duro golpe para os grandes 

proprietários rurais, destruindo a base do antigo regime monárquico. A contínua 

urbanização e modernização, representantes do progresso desejado pelas novas 

elites, foram uma força tão intensa no país que alteraram profundamente não 

apenas a economia, mas as estruturas sociais, sem, no entanto, ser capaz de 

substituir inteiramente as estruturas de poder remanescentes da monarquia, agora 

vazias de substância mas ainda lutando para manter seu prestígio: “O Estado (...) 

preservava como relíquias respeitáveis algumas das formas exteriores do sistema 

tradicional, depois de desaparecida a base que as sustentava: uma periferia sem 

centro.” (HOLANDA, 1995 p. 176). Esta modernização repentina do país, a despeito 

da população analfabeta e rural, é o que o manteve politicamente instável e 

suscetível a mudanças políticas e constitucionais, e a surtos periódicos de 

autoritarismo (CAMARGO, 1999). 

É nesse contexto de mudança, seguindo uma cruel crise econômica, que 

nascem as críticas à instituição do modelo cosmopolita que havia se instalado, e 

surgem com mais força os movimentos nacionalistas pelo mundo. No Brasil, esse 

movimento é representado pela ascensão de Getúlio Vargas. A orientação 

autoritária do governo teve como intenção equilibrar repressão e doutrinação para 

manter sua sustentação política, inspirando-se nos regimes autoritários europeus e 

fazendo proveito dos progressos da tecnologia, com suas propagandas e ideologias 

sendo transmitidas pelo rádio, invadindo os lares da população brasileira 

(SEVCENKO, 1998). 

Os acontecimentos que levaram ao crescimento da força da direita no 

mundo, após a Primeira Guerra Mundial, trazendo consigo os regimes totalitários, 

fizeram surgir um tipo novo de direita. Diferente da direita tradicional, incorporava a 

ideologia revolucionária, mobilizando as massas e fazendo avançar ideologias 

antiliberais e antidemocráticas. A crise econômica do final dos anos 1920 e década 
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de 1930 abriu no Brasil o caminho para a instalação do regime autoritário de Vargas, 

uma vez que desestruturou as crenças e pressupostos do capitalismo liberal:  

(...) a crise desmonta uma série de pressupostos do capitalismo liberal, que 
já não era tão liberal, e fornece uma boa justificativa, no plano político, para 
a crítica à liberdade de expressão (FAUSTO, 1999). 
 

A Argentina, que vinha nutrindo um relacionamento bastante proveitoso com 

a Grã-Bretanha desde 1880, sofreu profundo choque após a Primeira Guerra 

Mundial, que havia posto em cheque o modelo agroexportador, e uma vez que se 

instalou a crise econômica de 1929, acabava também a esperança argentina de 

reconquistar a bilateralidade com a Grã-Bretanha. Apesar de ser evidente a 

necessidade de reformular o modelo econômico falido, ainda havia grupos políticos 

que acreditavam ser possível “voltar ao normal”. É neste clima que Perón assume o 

governo, nos anos 1940: em meio a uma crise econômica, que deixava clara a 

urgência de modernizar o país (RUSSEL e TOKATLIAN, 2003). 

Perón estabelece seu governo em um momento em que a classe 

trabalhadora argentina começava a se organizar. Depois de décadas de um regime 

liberal-oligárquico, que mantinha uma forma republicana relativamente de fachada, e 

conduzia uma política de eleições bastante fraudulentas, a classe trabalhadora 

experimentava um sentimento de profunda alienação e negligenciamento por parte 

do governo. É por este motivo que o governo de Perón, apesar de autoritário, foi 

percebido como uma resposta as necessidades da população. Os trabalhadores 

estavam, finalmente, no centro dos interesses políticos, o que foi o marco desta 

primeira fase populista (COLAZINGARI e PALERMO, 2016). 

Uma vez discutida a identidade latino-americana, e estabelecido como se 

deu a formação das identidades brasileira e argentina, aprofundaremos a discussão 

a respeito da identidade ao realizar a análise de conteúdo dos discursos de Vargas e 

Perón. Avaliaremos como estes dois presidentes enxergavam a situação política e 

social de seus países e como pretendiam mudar as identidades dos mesmos, e de 

que forma foi afetada a condução da política externa. 

 

Análise dos discursos e política externa: “No limiar de uma nova era” e 

“Misión de cada argentino, las veinte verdades” 

Apesar de não se definir como regime fascista, o governo de Vargas 

certamente se inspirou nos regimes autoritários europeus. A produção de 



80 
 

 Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.5, n.1, jan./jun. 2020, pp. 69-91. ISSN: 2594-383 

  
 

propaganda política, intensamente difundida entre a população era essencial no 

regime nazista, e foi adotado no Brasil por Getúlio Vargas. Esse tipo de propaganda 

tem elementos particulares, como o uso de insinuações, simplificação das ideias 

para atingir as massas, apelo emocional e repetição de ideias, além de fazer 

promessas à população (CAPELATO, 1999). De forma semelhante, Juan Domingo 

Perón mostrou grande preocupação em controlar as instituições educacionais e a 

produção cultural da Argentina, procurando formar uma nova sociedade, com 

valores morais, populares e nacionais que o governo moldaria (SILVA, 2010). 

Hannah Arendt, em Origens do totalitarismo (2012), estudou como surgem 

os regimes totalitários: no caso da Alemanha nazista, em um momento de 

desestabilidade política, geralmente acompanhado de uma recessão econômica e 

sensação de insegurança, a massa, antes apolítica, é convencida pelo líder 

carismático que se apresenta como “salvador” daquele povo de que há um grupo 

social específico a ser culpado pela situação. A autora aponta ainda o uso de 

propagandas positivas sobre o governo, para propagar sua ideologia, e o terror, para 

desencorajar ações indesejadas, como ferramentas deste tipo de governo. 

Tanto o governo Vargas quanto Perón tinham as características necessárias 

para que se instalassem seus governos autoritários: foram eleitos em momentos de 

séria crise econômica, construíram imagens de “salvadores” da Pátria e foram 

capazes de conquistar a massa. Usando estratégias típicas desta categoria de 

regime, como a propaganda maciça e a construção de um forte sentimento 

nacionalista, foram capazes de manter regimes não democráticos desfrutando do 

apoio da população. 

Para compreendermos o alcance dessas propagandas feitas pelos governos 

de Vargas e Perón, vamos analisar o conteúdo apresentado nos discursos. Nesta 

análise, vamos buscar não apenas o significado das palavras, mas também o 

contexto do discurso em si. Para entendermos a intenção, precisamos entender o 

cenário, como se apresentava na época, e então fazer a ligação entre o discurso em 

si e o ambiente político e social do país. Levando em conta a ideia construtivista de 

que alguns conceitos e objetivos apenas têm importância porque esta lhes foi 

atribuída, poderemos avaliar como se pretendia modificar a identidade dos países 

para alcançar seus objetivos e preencher as ideias de desenvolvimento e progresso. 

No discurso “No limiar de uma nova era”, proferido por Getúlio Vargas a 

bordo do encouraçado Minas Gerais em 11 de junho de 1940, é possível identificar 
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alguns pontos característicos do seu governo e da forma como pretendia modificar o 

país: nacionalismo, apelo aos trabalhadores e reformulação das estruturas políticas 

remanescentes do Império. Apesar de não estar mais no contexto de guerra, o 

discurso proferido por Juan Domingo Perón em 21 de junho de 1973, “Misión de 

cada argentino, las veinte verdades”, expressa ideias similares: necessidade de unir 

a população em prol da reconstrução de um país que precisava se modernizar. 

Vargas (1940, p. 331) começa o discurso exaltando os feitos da marinha 

brasileira e fazendo um apelo patriótico à população: “Estou certo de que nenhum 

brasileiro vacilará diante dêsse (sic) imperativo, e todos (...) conservarão os postos 

que lhes foram determinados, vigilantes e serenos.”. De forma semelhante, Perón 

(1973) abre seu discurso fazendo um relato da situação crítica em que a Argentina 

se encontra, e apelando à população para que apoie seu projeto de reestruturação, 

afirmando que todos são, afinal, irmãos: “Por isso, desejo fazer um chamado a 

todos, irmãos, para que estejamos de acordo.”3. 

Getúlio Vargas (1940, p. 331) prossegue narrando a situação do país e do 

mundo como uma época de metamorfose: “(...) a Humanidade inteira transpõe, um 

momento histórico de graves repercussões, resultante da rápida e violenta mutação 

de valores.”. Também se refere à Segunda Guerra Mundial, ao momento da 

economia e política brasileiras, e à necessidade de modernizar o país, como é 

possível identificar ainda no trecho seguinte: “É preciso, portanto, compreender a 

nossa época e remover o entulho das idéias (sic) mortas e dos ideais estéreis.”. 

Estes trechos do discurso refletem com precisão a forma como foi conduzida 

a política externa do Brasil no período Vargas: observando os acontecimentos 

daquele momento, podemos identificar um país em transição. Passando por uma 

crise econômica mundial, buscando a industrialização e urbanização do país, o 

Brasil oscilava entre o apoio econômico, político e militar de uma potência e outra: 

ora a Alemanha, ora os Estados Unidos (MOURA, 2012). Precisamente essa 

ambiguidade, e o conteúdo nacionalista do discurso proferido em 11 de junho, foram 

o que causou comoção na imprensa internacional e levaram Getúlio Vargas a se 

retratar e negar que era simpático à Alemanha nazista. 

A estratégia diplomática argentina oscila historicamente entre dependência e 

autonomia e isolacionismo e protagonismo (CANDEAS, 2005). A partir da Segunda 

                                                        
3 “Por eso, deseo hacer un llamado a todos, al fin y al cabo hermanos, para que comencemos a 
ponernos de acuerdo” (PERÓN, 1973); tradução livre. 
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Guerra Mundial, uma vez perdido o relacionamento que tinha com a Grã-Bretanha, e 

tendo em vista a nova situação da geopolítica mundial, a polarização resultante da 

Guerra Fria, o país se vê na necessidade de reformular a sua política externa. A 

Argentina passa a adotar, então, até meados dos anos 1970, o sistema nacional-

desenvolvimentista (RUSSEL e TOKATLIAN, 2003), desenvolvendo uma política 

externa centrada na busca de parcerias que fossem úteis para a promoção da 

industrialização do país. 

É possível perceber nas palavras de Perón a urgência com que descreve a 

necessidade de reformulação da economia da Argentina. Falando sobre a dívida 

externa do país e do déficit na economia nacional, que à época eram de 6000 

milhões de dólares e três bilhões de pesos, respectivamente, Perón reforça que 

todos os argentinos têm um papel a desempenhar. Nas palavras do presidente, 

ninguém seria unilateralmente prejudicado, e não seria o momento de tentar 

acumular grandes fortunas, mas sim a hora de reconstruir a riqueza comum, 

construindo uma comunidade em que todos tenham a possibilidade de se 

realizarem: 

Ninguém será unilateralmente prejudicado, mas ninguém há de prosperar 
com o prejuízo e a desgraça alheia. Esta não é uma época para se 
enriquecer inescrupulosamente, mas sim para reconstruir a riqueza comum, 
criando uma comunidade em que todos tenham a possibilidade de se 
desenvolver (PERÓN, 1973).4 

 
Interessante notar que o populismo de Perón se construiu em um equilíbrio 

delicado para atender tanto a população trabalhadora, que pedia o aumento dos 

salários e a manutenção dos preços, quanto das indústrias e comércios, que 

lutavam contra a inflação e tentavam manter suas margens de lucro. A solução para 

tanto veio em duas frentes: por um lado, estabilizar os preços e combater a inflação, 

sem reduzir os lucros dos empresários, e por outro, criar nos cidadãos a 

responsabilidade no consumo, para que o ajustassem de acordo com as 

necessidades da nação (QUIROGA, 2013). 

Da mesma forma, Getúlio Vargas (1940, p. 332) tenta acalmar a 

preocupação da população em relação às dificuldades econômicas decorrentes da 

guerra. Afirmando que a falta de mercados dispostos a comprar produtos brasileiros, 

                                                        
4 Nadie ha de ser unilateralmente prejudicado, pero tampoco ninguno ha de pretender medrar con el 
perjuicio o la desgracia ajena. No son estos días para enriquecerse desaprensivamente, sino para 
reconstruir la riqueza común, realizando a una  comunidad en la que cada uno tenga la possibilidad 
de realizarse (PERÓN, 1973); tradução livre 
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e a consequente dificuldade de importar produtos estrangeiros seria apenas uma 

oportunidade de crescimento da produção nacional, “procurando o país bastar-se a 

si mesmo” e, assim como Perón, declarando que sacrifícios seriam necessários para 

que o país pudesse se reerguer: 

Para acelerar o ritmo dessas realizações [criação de indústrias e exploração 
de matéria prima], é necessário algum sacrifício de comodidades, a 
disposição viril de poupar para edificar uma nação forte. No período que 
atravessamos, só os povos endurecidos na luta e enrijados no sacrifício são 
capazes de afrontar tormentas e vencê-las (VARGAS, 1940, p. 333) 

 

Podemos destacar também o nacionalismo, presente tanto no governo 

quanto nos discursos de ambos presidentes. Perón apresenta o trajeto a ser feito 

pela Argentina como um caminho que exigirá esforço, afirmando que o país, apesar 

de todos os problemas que enfrentou, ainda consegue se reerguer. A principal 

responsabilidade do Governo seria auxiliar na reconstrução dos setores que 

tivessem sido danificados, enquanto a população teria como tarefa a reconstrução 

do país, e no final da jornada estaria a “Argentina Potencia”: 

Vamos organizar o Estado e tudo que dele dependa que tenha sido 
depredado ou negligenciado. Esta será a principal tarefa do Governo. O 
restante o fará o povo argentino, que ao longo dos anos vem demonstrando 
maturidade e capacidades maiores que todas as dificuldades. Ao final 
estará a Argentina Potência, cheia de prosperidade (...) (PERÓN, 1973).5 

 

Ao contrário deste trecho do discurso de Perón, em que é possível observar 

a ideia nacionalista de uma Argentina forte, uma nação reconstruída, mas não de 

forma explícita, Getúlio Vargas menciona o nacionalismo em tom de elogio. 

Narrando a situação política internacional da época, Vargas afirma ter passado o 

tempo de um “vago humanitarismo retórico” que pretendia anular as fronteiras, e 

conclui que o momento é das nações fortes: “(...) assistimos à exacerbação dos 

nacionalismos, as nações fortes impondo-se pela organização baseada no 

sentimento da Pátria e sustentando-se pela convicção da própria superioridade.” 

(VARGAS, 1940, p. 333). 

Há ainda mais semelhanças entre Vargas e Perón no que se refere a forma 

como buscam o apoio da população. Vargas (1940, p. 334) explicita a necessidade 

da participação dos trabalhadores em todas as atividades públicas, reforçando a 

                                                        
5  Vamos ordenar a el Estado y todo el qye de él dependa que pueda haber sido sufrido 
depredaciones y olvidos. Esa será la principal tarea del Gobierno. El resto lo hará el Pueblo 
Argentino, que en los años que corren ha demonstrado una madurez y una capacidad superior a toda 
ponderación. En el final de este camino está la Argentina Potencia, plena de prosperidad (...) 
(PERÓN, 1973).5; tradução livre. 
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importância do papel do proletariado para a nação, afirmando que não há espaço 

para egoísmos: “A ordem criada pelas circunstâncias novas que dirigem as nações é 

incompatível com o individualismo”; ao passo que Perón (1973) chama ao trabalho 

de reconstrução da nação todos os argentinos, inclusive aqueles que estejam fora 

do país: “Este não é um momento para desocupados. Cientistas, técnicos, artesãos 

e operários que estejam fora do país devem retornar afim de ajudarem na 

reconstrução que estamos planejando e que vamos executar no menor prazo” 

(PERÓN, 1973)6. 

Podemos apontar ainda dois trechos a respeito da busca pelo apoio da 

população. Perón (1973) chama todos os argentinos a participarem da reconstrução 

do país, pois a gravidade da situação não admite que se abstenham: “A situação do 

país é de tal gravidade que ninguém pode pensar em uma reconstrução da qual não 

deva participar”7; enquanto Vargas (1940, p. 334) ressalta que é preciso manter o 

foco nos objetivos da Pátria, e não nos objetivos individuais, e aponta a colaboração 

do povo como essencial para que se alcance o máximo potencial do país: 

Pugnando pela expansão e fortalecimento da economia geral, como 
instrumento de grandeza da Pátria, e não como objetivo individual; contando 
com a boa vontade e o espírito de sacrifício de todos os brasileiros, 
atingiremos mais depressa o nível de preparação técnica e cultural que nos 
garanta a utilização das riquezas potenciais do território em benefício da 
defesa comum. 
 

Toda a exaltação aos trabalhadores é uma estratégia clara para reformular a 

percepção do trabalho e dos trabalhadores. O trabalho, antes escravidão, se tornou 

instrumento de emancipação e uma forma de medir o valor pessoal. As leis 

trabalhistas tinham também dupla dimensão: ao mesmo tempo em que garantiam 

melhores salários e maior poder de consumo aos trabalhadores, foram elaboradas 

de forma a manter o proletariado organizado e unido em sindicatos regulamentados 

pelo governo, o que revela a dimensão autoritária do governo Vargas (LAGO, 2015). 

A reforma econômica proposta por Perón incluía uma reforma social; não 

era seu objetivo acabar com o capital, mas reformulá-lo, fazer dele algo mais 

humanizado, o que incluía uma modificação das leis trabalhistas (FONSECA e 

HAINES, 2012). Ao se colocar do lado do trabalhador, ao contrário do que seja 

                                                        
6 “Esta no es hora de vagos ni de inoperantes. Los científicos, los técnicos, los artesanos y los 
obreros que estén fuera del país deben retornar a él a fin de ayudarnos en la reconstrucción que 
estamos planificando y que hemos de poner en ejecución en el menor plazo” (PERÓN, 1973); 
tradução livre. 
7 “La situación del país es de tal gravedad que nadie puede pensar en una reconstrucción en la que 
no deba participar y colaborar” (PERÓN, 1973); tradução livre. 



85 
 

 Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.5, n.1, jan./jun. 2020, pp. 69-91. ISSN: 2594-383 

  
 

possível concluir, estava ajudando a manter o capitalismo forte, uma vez que uma 

das principais características do capitalismo é a sua capacidade de se adaptar às 

crises inevitáveis e de ressurgir mais forte (ŽIŽEK, 2011). Podemos apontar, então, 

que Perón desejava que a Argentina tomasse uma direção em que o bem coletivo 

fosse mais importante que os bens privados, ainda que isso não significasse uma 

crítica, de fato, ao sistema capitalista: “Esta não é uma época para se enriquecer 

inescrupulosamente mas sim para reconstruir a riqueza comum” (PERÓN, 1973)8. 

A exaltação às forças armadas nestes discursos é bastante intensa, 

tornando fácil compreender a necessidade de retratação de Vargas (1940, p.335) 

após o pronunciamento deste discurso se observarmos o trecho em que ele declara 

a absoluta necessidade de uma estrutura forte das forças armadas brasileiras: “O 

aparelhamento completo das nossas forças armadas é uma necessidade (...) O 

empenho dos militares corre de par com a vontade do povo.”. Considerando o 

momento vivido pela Europa à época deste discurso, é compreensível a 

preocupação americana com a forma como Vargas exalta algumas categorias, como 

o nacionalismo e as forças armadas; a pressão americana sobre o Brasil, devido à 

preocupação com a sua inclinação ao totalitarismo, fez o país se unir às forças 

aliadas. 

Da mesma forma, Perón trata das forças armadas como essenciais ao país, 

ainda que não de forma tão enfática quanto Vargas. Comparando o dever do 

exército de viver e morrer pela defesa da pátria ao dever dos cidadãos argentinos 

naquele momento de reestruturação do país, Perón exalta o dever das forças 

armadas e pede que a população a receba de braços abertos pois, afinal são todos 

irmãos: 

Se nas Forças Armadas da República, cada cidadão, de general a soldado, 
está disposto a morrer tanto em defesa da soberania nacional quanto da 
ordem constitucional estabelecida, mais cedo ou mais tarde se integrarão 
ao Povo que estará de braços abertos como se esperasse um irmão que 
retorna a casa solidária dos argentinos (PERÓN, 1973)9. 

 

Em se tratando das relações com o Brasil, é possível afirmar que uma vez 

eleito Getúlio Vargas, o governo peronista parecia prestes a concretizar suas 

                                                        
8 “No son estos días para enriquecerse desaprensivamente, sino para reconstruir la riqueza común” 
(PERÓN, 1973); tradução livre. 
9 Si en las Fuerzas Armadas de la República, cada ciudadano, de general a soldado, está dispuesto a 
morir tanto en defensa de la soberanía nacional como del orden constitucional establecido, tarde o 
temprano han de integrarse al Pueblo que ha de esperarlos con los brazos abiertos como se espera a 
un hermano que retorna al hogar solidario de los argentinos. (PERÓN, 1973); tradução livre. 
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esperanças de estabelecer acordos com o vizinho sul-americano que lhe 

possibilitasse escapar da condução da política externa estadunidense, que não o 

favorecia. Desse modo, grande parte das tentativas de aproximação foram feitas 

pela Argentina, em uma tentativa de se recuperar da perda da Grã-Bretanha como 

aliada (CAVLAK, 2006); a cooperação com o Brasil acontece na medida em que a 

Argentina percebe a necessidade do apoio brasileiro para o seu fortalecimento no 

contexto político-econômico internacional. 

A análise histórica da política externa argentina revela que não há 

correspondência entre a sua estratégia de inserção global e a forma como se 

relaciona com os países da região. Ou seja, a relação da Argentina com o Brasil 

representa uma categoria à parte da estratégia de política externa conduzida com o 

restante do mundo. O tipo de relação do país com o Brasil varia de acordo com os 

interesses do momento; havendo concorrência econômica, é de rivalidade, mas isso 

não exclui a busca pela cooperação nos momentos em que se torna interessante. É 

possível apontar também momentos em que o país, devido à sua escolha em 

política externa, acabou por se isolar do continente: tanto na Primeira como na 

Segunda Guerra Mundial, a escolha argentina de neutralidade lhe rendeu problemas 

na relação com os Estados Unidos, por exemplo (CANDEAS, 2005). 

A política externa brasileira, da mesma forma que a argentina, procurou 

manter relativa neutralidade, ainda que sofresse pressão dos Estados Unidos. 

Argentina e Brasil buscaram, diversas vezes, deixar clara a sua distância de 

posicionamentos extremos, apesar do caráter autoritário dos seus governos 

(FONSECA e HAINES, 2012). Podemos perceber a ideia de “independência” sendo 

expressada, não apenas em relação à condução da política externa, mas há uma 

clara tentativa de declarar neutralidade também às ideologias e sistemas político-

econômicos que dividiam o mundo na época, além de expressar: 

Felizmente, no Brasil, criámos (sic) um regime adequado às nossas 
necessidades, sem imitar outros nem filiar-se a qualquer das correntes 
doutrinárias e ideológicas existentes. É o regime da ordem e da paz 
brasileiras, de acordo com a índole e a tradição do nosso povo, capaz de 
impulsionar mais rapidamente o progresso geral e de garantir a segurança 
de todos (VARGAS, 1940, p. 334). 
 

A nova realidade da geopolítica mundial deslocou a política externa 

argentina para um novo paradigma, o paradigma “globalista”. Essa nova estratégia 

exigia uma diplomacia mais refinada, e nunca conseguiu o mesmo apoio interno que 

teve o paradigma anterior, da “Argentina próspera”. Da mesma forma que o Brasil, 
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não houve uma declaração formal da Argentina em apoio a um dos polos da 

dicotomia Leste/Oeste que perdurou durante a Guerra Fria, ainda que o país se 

definisse como um país ocidental. A época de Perón foi marcada pelo esforço de 

criação de um bloco regional, para que as relações comerciais com a América do 

Sul ficassem fortalecidas, além de lhe garantir maior poder de barganha frente aos 

Estados Unidos e às outras nações industrializadas (RUSSEL e TOKATLIAN, 2003). 

Tornou-se claro para o governo de Perón que a sua autonomia política no 

cenário internacional dependia da cooperação com o Brasil, uma vez que não tinha 

forças suficientes para enfrentar sozinho os parâmetros postos pelos Estados 

Unidos. Ainda que Perón se esforçasse pela manutenção de um bom 

relacionamento com o governo estadunidense, as características nacionalistas da 

condução do seu governo impediam um entendimento completo entre as duas 

nações. Dessa forma, Perón enxergava a necessidade de uma maior cooperação 

econômica entre os países do continente sul-americano, ponto de vista 

compartilhado por Vargas (CAVLAK, 2006).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se as identidades dos Estados são historicamente construídas, não apenas 

pelas próprias experiências e percepções, mas também através da interação com os 

outros, a análise da história de um país se faz essencial para que seja possível 

determinar as razões da situação em que se encontra na atualidade, e compreender 

a realidade de forma mais completa. 

O construtivismo, aplicado às Relações Internacionais, considera que tanto 

as decisões de política externa quanto as identidades dos Estados são 

historicamente determinadas, através da interação dos diferentes países ao longo da 

história das suas constituições. As percepções construídas por um país em relação 

a outro, devido à história que compartilham, determina a forma como estes 

interagem. 

A América Latina, tendo sido colonizada, carrega na sua identidade as 

marcas da invasão do continente, tanto por homens quanto por ideias e percepções. 

O continente, como todos os territórios colonizados, passa pelo processo 

contraditório de ter a terra invadida por homens que a tomam em nome de um 
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terceiro, mas cujos descendentes, algumas gerações mais tarde, passam a se sentir 

nativos e se rebelam justamente contra a nação responsável pela conquista. 

A construção da identidade dos países latino-americanos, marcados pela 

colonização e a luta pela independência, se dá no processo de conflito: 

primeiramente com a metrópole, e mais tarde entre os povos que viriam a se tornar 

diferentes Estados. Devido a essa trajetória, a identidade da América Latina não é 

algo definido, e continua em construção. Nos casos da Argentina e do Brasil, 

ressalvadas as diferenças, há um mesmo momento decisivo para a consolidação de 

uma nova identidade. 

Os governos de Vargas e Perón fizeram um esforço consciente no sentido 

de modificar as identidades dos seus países: de economia ainda 

predominantemente rural, passando por sérias crises financeiras, era preciso 

adequar a sociedade às necessidades do mundo industrializado e urbano que estes 

governos aspiravam alcançar. O uso das propagandas, controle da mídia e 

educação e as transmissões frequentes de discursos por rádio e televisão tinham 

por função tanto legitimar o governo quanto buscar a alteração desta identidade, 

além de promover a estratégia econômica do nacional-desenvolvimentismo. 

Através da análise de conteúdo dos discursos destes dois presidentes fica 

clara a tentativa de promover a construção de uma nova sociedade, nacionalista, de 

trabalhadores urbanos que fossem capazes de reconstruir a nação em seu novo 

formato. É possível enxergar aí a importância dada a esta nova identidade, para que 

fosse possível promover as ideias de desenvolvimento e crescimento. A política 

externa deste período reflete essa disposição: priorizando interesses nacionais e 

parcerias que fossem benéficas ao crescimento do país, a Argentina buscou maior 

proximidade com o Brasil, para que não precisasse se submeter inteiramente aos 

interesses estadunidenses. 

A cooperação entre Brasil e Argentina não ocorre devido às afinidades entre 

os países, nem devido a um histórico de colaboração mútua, mas sim à medida em 

que os governos percebem a necessidade do apoio do outro não apenas dentro do 

continente, mas no contexto internacional. Dessa forma, a cooperação econômica 

iniciada no período dos governos Vargas e Perón é essencial para que estes países 

mantenham o seu poder de barganha no cenário político-econômico internacional. 

Os governos Vargas e Perón foram períodos essenciais para o início da 

ideia de integração latino-americana. Por fim, gostaria de deixar os seguintes 



89 
 

 Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.5, n.1, jan./jun. 2020, pp. 69-91. ISSN: 2594-383 

  
 

questionamentos, que acredito que sejam pontos importantes a serem estudados: se 

estes governos foram capazes de alterar a identidade dos seus países, ou seja, a 

forma como a sociedade percebia o próprio país, essa mudança de identidade teria 

modificado também a percepção do outro? Ainda que a política externa 

desenvolvida por um país reflita em parte essa percepção, há outros elementos em 

uma tomada de decisão de política externa que não estão necessariamente ligados 

à forma como a sociedade enxerga o outro Estado. Então, seria possível encontrar 

nos discursos uma tentativa de alterar a forma como a sociedade percebe os outros 

Estados latino-americanos, para promover a integração regional? 
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