
 

 

O POSICIONAMENTO DO BRASIL NA GUERRA DA COREIA (1950-1953) 

 

CELIANE FERREIRA DA COSTA 

 

RESUMO 

 

A Guerra da Coreia (1950-1953) foi um conflito de grande relevância mundial, dado o 

contexto em que aconteceu. Excetuada a Crise dos Mísseis em Cuba, 1962, esse conflito 

marca o episódio mais intenso da Guerra Fria, em que estadunidenses e soviéticos 

enfrentaram-se, ainda que de forma indireta. A guerra iniciou em junho de 1950 quando os 

comunistas da Coreia do Norte, que tinham apoio da União Soviética e da China, invadiram a 

Coreia do Sul. Os Estados Unidos logo reagiram e enviaram tropas para defender seus aliados 

do sul, com apoio da Organização das Nações Unidas (ONU). O presente texto tem como 

foco principal analisar as motivações que levaram o Brasil a não enviar tropas para o conflito 

coreano, mesmo após a solicitação da ONU e da pressão dos Estados Unidos.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 Com a Segunda Guerra Mundial se encaminhando para o fim, potências aliadas 

passaram a se preocupar com os territórios que haviam sido ocupados pelos países do Eixo. 

Assim, reuniram-se nas Conferências de Ialta e Potsdam, os líderes da Grã-Bretanha, Estados 

Unidos e União Soviética, a fim de determinar a partilha do mundo em áreas de influência. A 

exemplo, disso a Alemanha foi dividida em quatro áreas de influência: britânica, francesa, 

soviética e norte-americana. A Coreia, que estava ocupada pelos japoneses desde 1910, foi 

dividida durante a Conferência de Potsdam (realizada entre julho e agosto de 1945), tomando 

como referência a linha do paralelo 38. O norte ficaria sob influência soviética e o sul sob 

influência estadunidense. Cabe ressaltar que essa decisão foi unilateral, tomada sem levar em 

consideração os interesses dos coreanos. 

A ocupação Aliada na Coreia durou até agosto de 1948 no sul e setembro de 1948 no 

norte. Durante a ocupação, os Aliados tentaram estabelecer um governo independente, 

unificando as duas Coreias. Após essa tentativa fracassada, as Nações Unidas tentaram 
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intervir, mas também não obtiveram sucesso, surgindo assim, em 1948, dois Estados 

separados: a Coreia do Norte e a Coreia do Sul (NAHM, 1996: 329). 

O fracasso na tentativa de unificação em 1948 agravou a divisão entre os dois lados e, 

desde então, um governo socialista estabeleceu-se no norte, sob liderança de Kim Il-sung, 

enquanto uma administração capitalista firmou-se no sul, comandada por Syngman Rhee. 

Depois disso, as tensões entre as duas partes se intensificaram, apesar de seus dirigentes 

manterem negociações visando reunificar o país. As hostilidades mútuas se transformaram em 

guerra aberta em junho de 1950, quando as forças do norte, contando com o apoio da China e 

da URSS, invadiram o sul. O conflito durou três anos e ceifou milhões de vidas. Levando em 

consideração o número de mortos, a Guerra da Coreia é o quarto conflito do século XX que 

mais matou, atrás apenas das duas guerras mundiais e a da guerra do Japão contra a China 

entre 1937 e 1939 (HOBSBAWM, 1995: 32). A guerra teria ainda sido responsável por cerca 

de cinco milhões de coreanos refugiados. (Ibid: 58).  

Esse período representou um momento de grandes tensões mundiais, principalmente 

se retomarmos o ano de 1949. “Nesse ano, consubstanciou-se a divisão da Alemanha [...]. As 

democracias populares do Leste Europeu consolidavam-se, a Revolução Chinesa triunfava e 

os soviéticos explodiram sua primeira bomba atômica” (VIZENTINI, 1995: 64). Os Estados 

Unidos adotam uma postura mais ofensiva, decidem criar a bomba de hidrogênio e aumentar 

o seu orçamento de defesa. “O início do governo Truman ensejava um endurecimento, e a 

Guerra da Coréia [sic] constituía um ótimo elemento para tal política” (Ibid: 65). A ideia de 

que a Guerra da Coreia poderia se tornar mundial foi amplamente divulgada pelos Estados 

Unidos, que se colocavam como líderes na defesa de um mundo livre.  

Sob pressão dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU foi convocado. 

Aproveitando a ausência do representante da União Soviética - que boicotou o Conselho para 

protestar contra atribuição do assento permanente chinês à Taiwan, e não à Pequim - os 

Estados Unidos solicitaram que aprovassem uma resolução garantindo-lhes o comando de 

uma força de paz da ONU (BONIFACE, 2003: 75).  

Sendo assim:  

 
O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou a Coreia do Norte como 

um agressor e ordenou que suas tropas se retirassem além do paralelo 38. Quando 

os norte-coreanos se recusaram a obedecer, as Nações Unidas formaram forças da 

ONU com tropas fornecidas pelos Estados Unidos e quinze outras nações com o 

general dos EUA, Douglas MacArthur, como seu comandante. [...] 
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A Força da ONU na Coreia foi formada com forças terrestres fornecidas pela 

Austrália, Bélgica, Canadá, Colômbia1, Cuba, Etiópia, França, Grécia, 

Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia, Filipinas, Tailândia, Turquia, Reino Unido e 

Estados Unidos [...] (NAHM, 1996: 389). 

Com o aval da ONU, os Estados Unidos passaram a buscar aliados para o envio de 

tropas para lutar na Coreia, originando “um primeiro ciclo de tratados, composto pelas 

alianças bilaterais EUA-Japão e EUA-Filipinas e pelo Pacto ANZUS (Austrália, Nova 

Zelândia e Estados Unidos), todos concluídos em 1951” (MAGNOLI, 1988: 69). No dia 25 de 

junho de 1950 as tropas norte-coreanas cruzaram o paralelo 38 e invadiram a Coreia do Sul. 

Dois dias depois os Estados Unidos anunciaram que estavam enviando tropas para a Coreia. 

Começava então o primeiro conflito significativo da Guerra Fria entre Estados Unidos e 

União Soviética. 

 

A PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

Com o início do conflito na Coreia, os Estados Unidos passaram a pressionar o Brasil 

a enviar soldados para combater os norte-coreanos. Mas antes de explorar essa conjuntura faz-

se necessário lembrar a parceria estabelecida entre o Brasil e os Estados Unidos durante a 

Segunda Guerra Mundial. Conforme nos aponta Amado Luiz Cervo e Clodoaldo Bueno: 

 

Quando do início das hostilidades (setembro de 1939), o governo declarou a 

neutralidade do Brasil. [...] A neutralidade foi violada mais de uma vez em razão da 

falta de capacidade militar brasileira para exercer vigilância em todo o extenso 

litoral. [...] 

A retração da presença comercial da Alemanha na América do Sul, em razão do 

conflito iniciado em 1939 e razões de ordem interna, inclusive a pressão popular, 

levaram o Brasil a abandonar o pragmatismo, substituindo-o pelo alinhamento aos 

Estados Unidos no final de 1941 e início de 1942 (1992: 228-229). 

 

Após o ataque japonês à base naval de Pearl Harbor, no Havaí, os Estados Unidos 

declararam guerra ao Japão, em dezembro de 1941. Na sequência, Itália e Alemanha 

declararam guerra aos Estados Unidos, assim sendo, todas as grandes potências mundiais 

estavam envolvidas no conflito.  Os Estados Unidos passaram então a pressionar os demais 

países americanos a romperem relações diplomáticas com os países do Eixo. Mesmo com as 

opiniões divididas internamente o governo brasileiro rompe com o Eixo em janeiro de 1942 

                                                 
1 A Colômbia foi o único país latino-americano a enviar tropas para o conflito coreano. Para mais detalhes sobre 

a participação da Colômbia na Guerra da Coreia ver AMARAL; ALVES, 2015.  
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(ALVES, 2007: 72). Em contrapartida ao rompimento, o Brasil conseguiu com os Estados 

Unidos algumas garantias de que as forças armadas seriam reequipadas. 

Nesse período o Brasil era governado por Getúlio Vargas, que instalara em 1937 o 

Estado Novo, uma ditadura com elementos que imitavam, segundo Skidmore os “modelos 

corporativistas e fascistas europeus, especialmente de Portugal [de quem copiava também o 

nome] e da Itália” (2007: 50). 

Mesmo com o rompimento das relações diplomáticas, o Brasil não havia declarado 

guerra ao Eixo. Após submarinos do Eixo terem afundado de vários navios de carga e um 

navio de passageiros de cabotagem do Brasil, Vargas reconheceu, em agosto de 1942, o 

estado de beligerância contra a Alemanha e a Itália. “Reconhecimento do estado de 

beligerância e não-declaração de guerra, em atenção à tradição do país de nunca a declarar” 

(CERVO; BUENO, 1992: 241). Pode-se dizer que a participação do Brasil na Segunda Guerra 

Mundial advém mais da vontade do governo brasileiro em enviar tropas para a Europa, do que 

por solicitação dos Estados Unidos, que consideravam que o Brasil já contribuía de forma 

estratégica. Enviar tropas para o front não seria necessário do ponto de vista dos norte-

americanos, uma vez que essas tropas deveriam ser “treinadas, equipadas e transportadas” por 

eles (Id.). 

O Brasil enviou para a guerra um efetivo de pouco mais de 25.000 homens. O 

primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira (FEB), contendo 5.000 homens chegou à 

Itália em julho de 1944. Vários países latino-americanos declaram guerra ao Eixo, alguns 

enviaram expedições aéreas, mas somente o Brasil, segundo Alves (2007: 19), enviou tropas 

para combater o Eixo por terra. Ainda segundo Alves, (Ibid: 88) os norte-americanos queriam 

fortalecer a FEB para poder contar com seu apoio no período pós-guerra. É certo desse apoio 

que os Estados Unidos esperavam que o governo brasileiro enviasse tropas para combater os 

comunistas na Guerra da Coreia.   

 

AS INTENÇÕES DO BRASIL COM A GUERRA DA COREIA 

 

Quando o conflito coreano foi deflagrado, em junho de 1950, o Brasil se preparava 

para a eleição presidencial que aconteceria em outubro. O então presidente do Brasil era o 

general Eurico Gaspar Dutra que fora eleito em dezembro de 1945, após a renúncia de 
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Vargas. Durante seu governo (1946-1950), início da Guerra Fria, Dutra mantém o Brasil 

alinhado com os interesses estadunidenses, mantendo-se na esfera do capitalismo e afastando-

se de qualquer influência socialista/comunista. Sendo assim, no campo interno houve uma 

intensa repressão ao Partido Comunista, cassando os mandatos dos políticos eleitos por esse 

partido (FAUSTO, 2009: 221-222). No campo externo, o Brasil rompeu suas relações 

diplomáticas com a URSS, em 1947, não reconheceu o governo comunista instaurado na 

Coreia do Norte em 1948, nem a República Popular da China, proclamada por Mao Zedong 

em 1949, mantendo relações diplomáticas com o governo nacionalista chinês, instalado na 

Ilha de Taiwan.  

Concomitantemente, os Estados Unidos reelegia Harry Truman como presidente. 

Truman era vice do presidente Franklin Delano Roosevelt, que faleceu no decorrer de seu 

terceiro mandato, em abril de 1945. Truman terminou o mandato e contrariando todas as 

expectativas foi reeleito em novembro de 1948. Antes mesmo de sua reeleição, em 1947 

Truman formalizou a Doutrina Truman, “política norte-americana de contenção ao 

comunismo soviético” (ALVES, 2007: 129). Percebe-se até aqui o total alinhamento 

ideológico seguido pelos presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, na perseguição ao 

comunismo. 

A princípio, a Guerra da Coreia poderia ser vista como um embate de caráter regional, 

mas seu impacto político e econômico atingiu proporções mundiais. Nesse contexto: 

 

Os EUA buscaram estreitar a integração subordinada das economias periféricas, 

sob o pretexto da instauração de uma economia de guerra de escala planetária. 

Além disso, Truman insistiu com vários países para que enviassem contingentes 

militares, que, do ponto de vista bélico, seriam de valor bastante limitado, visto que 

a esmagadora maioria das forças sob a bandeira da ONU na Coréia [sic] era 

composta por norte-americanos. O objetivo consistia muito mais em legitimar a 

atuação de Washington e estreitar os vínculos diplomáticos com aliados menores 

(VIZENTINI, 1995: 65).  

 

É nessa complexa conjuntura que Vargas retorno ao poder e como nos aponta 

Skidmore, “mais uma vez, como em 1945, a sombra dos acontecimentos internacionais se 

atravessava na carreira da Getúlio” (2007; 137). Mas dessa vez, eram os Estados Unidos, que 

apoiados pela ONU, pediam que o Brasil enviasse soldados para combater o avanço 

comunista empreendido pelos norte-coreanos, com o apoio dos chineses. Em troca, assinalava 

a possibilidade de prestar auxílio econômico, algo muito almejado pelo governo brasileiro. 
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Pode-se dizer então que um momento dicotômico, que guarda semelhanças e diferenças com 

o período da Segunda Guerra Mundial. Destaca-se como semelhança pelo fato de “em meados 

de 1950, assim como na primeira metade dos anos 1940, havia uma aproximação político-

estratégica entre Brasil e EUA, que caminhava para a formação de um novo corpo militar 

expedicionário” (SEMM, 2012: não paginado). A diferença se deve ao fato de que no 

contexto da Segunda Guerra o Brasil enviou tropas para combater o Eixo, sem que os Aliados 

tivessem solicitado tal ajuda, conforme visto anteriormente. Já em 1950, mesmo com a 

solicitação (e pressão) dos Estados Unidos, nenhuma tropa foi enviada para a Coreia. 

Quando Vargas assumiu a presidência da República, em janeiro de 1951, vários 

confrontos já haviam sido travados na Coreia, tendo “um histórico de combates bem 

dinâmicos” (ALVES, 2007: 135): 

 

Em julho/agosto de 1950, os norte-coreanos empurraram as forças do sul e de seus 

aliados até um pequeno perímetro defensivo [...] no extremo sudeste da península. 

[...] Em 15 de setembro, o comandante das forças das Nações Unidas, general 

Douglas MacArthur, efetuou ousado desembarque bem atrás das linhas adversárias 

[...]. Em poucas semanas, as forças norte-coreanas, com suas linhas de 

abastecimento cortadas, sucumbiram. [...] 

Em outubro, os norte-americanos e aliados atravessaram o Paralelo 38 na direção 

norte, desconsiderando indícios de que os chineses interfeririam na contenda. [...] 

Em fins de outubro, ocorreram os primeiros contatos com tropas chinesas na 

península coreana, mas nada disso dissuadiu MacArthur. Em fins de novembro, ele 

lançou sua ofensiva da vitória somente para se dar conta da presença maciça 

chinesa na área. A contra-ofensiva dos chineses foi violenta, impelindo as forças 

das Nações Unidas de volta para o sul (Ibid: 135-136). 

 

Os confrontos continuaram com os chineses cruzando novamente o Paralelo 38 e 

tomando a capital Seul, ainda em 1950. Em abril, as forças aliadas já tinham retomado o 

controle de Seul e retornado a área do Paralelo 38. Os chineses empreenderam novos ataques 

no mês seguinte, mas sem grandes avanços. Em junho de 1951 o front se estabilizou um 

pouco ao norte do paralelo. Em julho começaram as primeiras negociações para um acordo de 

paz, mas o armistício só seria assinado dois anos depois, em 1953 (Ibid: 136-137). 

Desde que a ONU autorizou o envio de tropas para a Coreia, em junho de 1950, os 

Estados Unidos buscaram aliados e o Brasil era visto como um importante aliado, que poderia 

“além de garantir o suprimento de materiais estratégicos, [...] comprometer outros países 

latino-americanos com a contenção do comunismo na Ásia” (HIRST, 1990: 9). No Brasil, o 

presidente Dutra, numa atitude sensata, se negou a dar apoio aos Estados Unidos, uma vez 
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que seu mandato terminaria em alguns meses e ele não queria comprometer o seu sucessor 

com uma importante decisão de enviar soldados para a Guerra da Coreia.  

Ainda no governo Dutra, em abril de 1950 o Brasil propõe a criação de uma comissão 

mista “que entregaria relatórios aos Governos brasileiro e norte-americano contendo 

recomendações quanto a projetos econômicos a serem implementados pelo Brasil” 

(D’ARAÚJO, 1992: 160). O acordo foi celebrado no dia 19 de dezembro de 1950, quando já 

havia sido realizada a eleição que colocaria Vargas novamente na Presidência da República. 

A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (doravante CMBEU), iniciou suas atividades em 

julho de 1951 e encerrou em dezembro de 1953. O Brasil esperava por intermédio da 

comissão: 

 

angariar financiamento  das instituições econômicas internacionais, como o Banco 

Mundial e o Export-Import Bank, para projetos visando primordialmente o 

desenvolvimento da infra-estrutura nacional, com o aumento e aparelhamento da 

malha ferroviária, modernização de portos e construção de depósitos agrícolas. 

Vargas, em início de mandato, apostava no auxílio e cooperação norte-americanos, 

e isso necessariamente influenciaria sua postura com relação aos pedidos para 

participação na Guerra da Coréia [sic] (ALVES, 2007: 140).  

Em fins de junho de 1951, o secretário geral das Nações Unidas enviou ao Brasil uma 

nota solicitando formalmente o envio de tropas à Coreia. Mas desta vez, diferente do que 

aconteceu na década de 1940, a questão coreana seria debatida de forma democrática. 

Seguindo os preceitos da Constituição Federal de 1946 as questões que de alguma forma 

pudessem afetar a segurança nacional deveriam ser debatidas entre o Conselho de Segurança 

Nacional, presidido então por Vargas, juntamente com todos os ministros de Estado e na 

presença dos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas (ALVES, 2007: 147). Nesse caso, 

o presidente seria o principal decisor e tinha diante de si uma situação muito difícil, que 

segundo Hirst (1990; 9) envolvia “o governo norte-americano, os militares brasileiros, a 

opinião pública no Brasil e os atores e agências que integravam o Estado brasileiro.” 

Vargas então convocou o Conselho de Segurança Nacional, onde decidiu-se “que o 

general Goes Monteiro, no momento chefe do Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA), 

iria a Washington negociar a questão” (ALVES, 2007: 142). Durante os três meses em que 

esteve nos Estados Unidos, Goes Monteiro apresentou instruções dadas por Vargas que 

praticamente impossibilitavam o envio de uma força expedicionária para a Coreia. As 

instruções deixavam claro que antes do Brasil enviar as tropas seria necessário que os Estados 

Unidos garantissem auxílio econômico e militar ao Brasil, Vargas ressaltava ainda que: 
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apesar de toda a boa vontade de seu governo, os problemas internos vividos pelo 

Brasil eram graves. Parecia mais racional que a participação brasileira na “defesa 

do mundo livre” ficasse adstrita ao fornecimento de matérias- primas estratégicas e 

à manutenção da segurança doméstica e continental contra a infiltração do 

comunista (Ibid: 142-143). 
 

Mas para que isso acontecesse o auxílio econômico norte-americano era necessário e 

deveria ser fornecido antes mesmo do Brasil decidir se enviaria ou não tropas para a Coreia. 

Para Alves (Ibid: 143), fica claro na viagem de Goes Monteiro “que os brasileiros não 

estavam pensando seriamente em lutar na Coreia”.  

Com o encerramento do ano 1951, um balanço “positivo” pode ser feito com relação a 

atuação da CMBEU. Mesmo o Brasil apresentando resistência em atender ao pedido dos 

Estados Unidos para o envio de tropas para a Guerra, os norte-americanos puderam verificar 

um saldo positivo, visto que o abrandamento do conflito na Coreia “garantiu um 

contentamento mútuo com a colaboração indireta do Brasil por meio do fornecimento de 

minerais estratégicos e do avanço nas negociações acerca do Acordo Militar” (DALIO; 

MIYAMOTO, 2010: 158). 

Durante o segundo governo de Vargas, dois grupos se destacaram no cenário político: 

os liberais e os nacionalistas. Os liberais achavam indispensável a associação ao capital 

externo, já os nacionalistas eram contrários a entrada do capital externo e denunciavam 

também a influência imperialista norte-americana (CERVO; BUENO, 1992: 250). Com 

relação à Guerra da Coreia, os dois grupos tinham posicionamentos contrários. Os liberais  

defendiam a necessidade do alinhamento irrestrito aos estadunidenses e acreditavam que 

participando do conflito, o Brasil estreitaria suas relações com as grandes potências. Enviar 

tropas para o conflito coreano seria uma forma de representar uma posição favorável à 

“democracia”, visando combater o comunismo. Partidário dessa ideia era o Ministro das 

Relações Exteriores, João Neves da Fontoura que era um defensor do americanismo 

ideológico: 

 

De fato, as percepções de Fontoura a respeito do contexto internacional e das 

formas de inserção do Brasil nesse contexto são fortemente marcadas por um viés 

ideológico [...]. 

Interna1izando plenamente os supostos ideológicos da Guerra Fria, João Neves via 

o conflito Leste-Oeste como um choque entre as diferentes concepções filosóficas e 

civilizatórias, onde o que estava em jogo era, de fato, a defesa da civilização cristã 

contra o totalitarismo comunista. Nesta perspectiva, pertencer ao Ocidente 

implicava, naturalmente, o apoio incondicional à política internacional dos EUA. O 
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alinhamento apresentava-se como fato inexorável na medida em que estava 

cimentado por motivos de ordem moral e ideológica e era a condição mesma de 

defesa e sobrevivência do "mundo livre" (SILVA, 1995: 108). 

 

O posicionamento do ministro João Neves da Fontoura e por extensão, do Ministério 

das Relações Exteriores era de que o Brasil precisava manter uma atuação mais assertiva no 

conflito coreano, mas não por pensarem que a atuação do Brasil era necessária ou porque o 

Brasil teria ganhos significativos com isso. “A razão maior desta posição era fortalecer as 

relações Brasil-Estados Unidos que [...] eram pensadas novamente como uma maneira segura 

de fazer alavancar o desenvolvimento e modernização nacionais” (ALVES, 2007: 154). 

Quando o Brasil recebeu da ONU o pedido formal para o envio das tropas à Coreia, João 

Neves da Fontoura tinha como incumbência elaborar uma nota oficial que seria enviada ao 

embaixador norte-americano. Na nota, o ministro comunica a decisão do Brasil de participar 

efetivamente no conflito coreano e informa também que dado a falta de tempo hábil para 

organizar e treinar as tropas, o chefe do EMFA comunicaria a ONU com o objetivo de 

preparar as tropas brasileiras. A nota então “modificada” por Vargas “que suprime essas 

afirmações categóricas de ajuda, limitando-se a esclarecer que são necessários entendimentos 

maiores sobre a colaboração a ser dada, uma vez que a situação militar do Brasil ‘é 

notoriamente deficiente’” (D’ARAÚJO, 1992: 169).  

Compactuava também dessa ideia a União Democrática Nacional (UDN), partido que 

fazia uma oposição ferrenha ao governo Vargas. A UDN via a Guerra da Coreia como uma 

verdadeira guerra ao comunismo. “Em termo de anticomunismo, a UDN assume uma posição 

radical [...]. A UDN defende, em 1952, o Acordo Militar Brasil-Estados Unidos, justificando-

o pelo contexto ‘da guerra fria e da solidariedade continental’[..]” (BENEVIDES, 1981: 86). 

O anticomunismo era um argumento muito forte na época. “Caso o país resolve-se combater o 

comunismo a nível internacional, estaria golpeando a esquerda brasileira e as correntes 

nacionalistas que cada vez mais influenciavam o Exército” (D’ARAÚJO, 1992: 172). Trata-

se, portanto, de uma situação muito delicada, pois ao mesmo tempo que a decisão de não 

enviar tropas para a Coreia agradava os setores nacionalistas, o envio de materiais estratégicos 

para os Estados Unidos, “provoca protestos desses mesmos setores” (Id.) 

Os nacionalistas e uma considerável ala do Exército defendiam uma posição de 

distanciamento relativo dos Estados Unidos e discordavam da participação do Brasil na 

Guerra da Coreia. Destaca-se nesse contexto a atuação do Partido Comunista Brasileiro 
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(PCB). Atuando na clandestinidade desde 1947, quando o presidente Dutra cassou os 

mandatos dos seus políticos eleitos e colocou o partido na ilegalidade, os comunistas se 

posicionaram contra o envolvimento do Brasil na guerra, promovendo a “Campanha Contra o 

Envio de Soldados Brasileiros para a Coreia”: 

 

Tal campanha consistia em passeatas, enterros simbólicos, comícios-relâmpagos, 

manifestações populares etc., objetivando pressionar a opinião pública brasileira e, 

sobretudo, o governo para que o Brasil não enviasse nenhum membro das forças 

armadas para participar do conflito coreano. Além disso, a Guerra da Coréia [sic] 

fazia crer aos comunistas brasileiros na possibilidade de uma nova guerra mundial 

que, naquele momento, poderia levar a danos incalculáveis, devido à utilização de 

armamentos nucleares (RIBEIRO, 2008: 2) 
 

A campanha contra o envio de soldados à Coreia durou todo o período do conflito 

(1950-1953). Outras campanhas foram promovidas pelos comunistas nesse período como por 

exemplo: “‘Campanha Pela Proibição das Armas Atômicas’, ‘Contra a OTAN’, ‘Contra a 

Guerra da Coréia’ [sic], ‘Por Um Pacto de Paz’ [...]. Vale ressaltar que as campanhas de luta 

pela paz surgiram num momento de radicalização da linha política do PCB.” (RIBEIRO, 

2010: 213). Os militares comunistas que faziam parte das Forças Armadas passaram a 

distribuir panfletos dizendo aos soldados para não aceitarem ir à Coreia. Ainda em 1950, ano 

da eclosão do conflito, os comunistas passaram a organizar jornais destinados às Forças 

Armadas (Ibid: 218).  

Assim como no quadro político geral, nas Forças Armadas também era possível fazer 

a divisão entre “nacionalistas” e “liberais”. Os nacionalistas não viam com bons olhos o 

capital estrangeiro e a subordinação aos Estados Unidos como maneira para alcançar o projeto 

de industrialização, os liberais temiam que ao invés do capital estrangeiro, a classe operária se 

mobilizasse para atingir a riqueza. “A divisão principal entre eles, portanto, era se a 

industrialização nacional seria feita ‘com ou sem o capital estrangeiro, e qual seria o papel dos 

Estados Unidos nesse processo” (ALVES, 2007: 156). A polarização na organização militar 

atingiu seu momento alto devido um artigo publicado na revista do Clube Militar, abordando 

justamente a Guerra da Coreia. O artigo intitulado “Considerações sobre a Guerra da Coreia” 

foi publicado em agosto de 1950, na revista n. 107:  

 

Em fins de 1950, a Revista do Clube Militar, publicação oficial do Clube, que tinha 

como diretor um major da extrema nacionalista, publicou um artigo que sugeria 

serem os Estados Unidos responsáveis pelo início da Guerra da Coréia [sic], e 

recomendava que o Brasil deveria preservar a mas estrita neutralidade na 
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questão.[...] Houve reação imediata e irritada por parte de outros membros do 

Clube que não queriam saber de um nacionalismo dotado dessas roupagens 

ideológicas. (SKIDMORE, 2007: 138). 

 

Muitas denúncias foram feitas, acusando os nacionalistas de comunistas, uma vez que 

a Guerra da Coreia era vista por muitos como uma guerra ao comunismo, ser contra a guerra 

era ser “comunista” - “comunista era a ofensa mais comum atribuída a um militar 

‘nacionalista’, enquanto ‘entreguista’ era o equivalente para os liberais’” (ALVES, 2007: 

158). Com as reações raivosas se avolumando, a diretoria do Clube Militar decidiu suspender 

a Revista.  

O Alto Comando do Exército era, em sua maior parte, contrário a participação do 

Brasil na Guerra da Coreia. Mas não podemos, considerando esse fato, deduzir que foram os 

militares os responsáveis pelo não envio das tropas. O general Goes Monteiro, enviado a 

Washington para negociar a participação do Brasil na Guerra, recebeu instruções dadas por 

Vargas que lhe retirava o poder de decisão sobre a questão. “O presidente não queria abrir 

nenhuma brecha, por menor que fosse, que o obrigasse a um compromisso coreano com 

resultado da missão de Goes aos Estados Unidos” (ALVES, 2007: 164). O presidente sim é 

considerado o decisor mais importante dessa questão. O período de maio a junho de 1951 

foram decisivos pois o presidente “assumiu seu papel de liderança, vetando as respostas do 

Itamaraty para a questão, que ele julgou excessivamente comprometedoras” (ALVES, 2007: 

170). No entanto, “sua falta de vontade em tomar parte ativa naquele distante conflito não 

significava disposição de alienar as relações com os Estados Unidos” (Ibid:171).  

Vargas advogava que a participação do Brasil no conflito seria limitada ao envio de 

minerais estratégicos, o que aconteceu com o acordo de venda firmado entre Brasil e Estados 

Unidos, em dezembro de 1951, que garantia a venda de “areias monazíticas e de sais de cério 

e terras raras para os Estados Unidos” (Id). O documento mais importante sobre a questão 

coreana são as instruções dadas por Vargas ao general Goes Monteiro. A primeira versão, 

escrita por João Neves da Fontoura, ministro das Relações Exteriores, foi rejeita por Vargas e 

reformulada, uma vez que a versão de Neves da Fontoura poderia dar a entender que o Brasil 

estava disposto a enviar as tropas para a Coreia. Reformuladas, as instruções destacavam que 

seria mais proveitoso que o Brasil fornecesse matérias-primas do que enviar as tropas para a 

guerra. Ainda segundo Alves (Ibid: 173): 
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Poderíamos pensar em tais instruções como parte de uma tentativa de barganha 

presidencial, mas a desproporção entre o que era demandado - pesado e imediato 

auxílio econômico e militar - e o que era prometido - -organização de uma FEB 

asiática - não milita em prol desse raciocínio. Melhor aceitar essas instruções como 

uma recusa bem justificada aos pedidos/pressões dos Estados Unidos para envio de 

forças militares brasileiras para a Coréia [sic]. Ao mesmo tempo ficava o alerta 

que o subdesenvolvimento nacional era um perigo para a segurança das Américas, 

e aqui destaca-se a menção à frente interna por Vargas. Os comunistas brasileiros 

eram um problema que o governo usava para manter o interesse norte-americano 

no país, ao mesmo tempo em que servia como escusa para centrar as atenções 

presidenciais onde ele queria centrar: no âmbito interno. 

 

O âmbito interno era um campo minado para o presidente Vargas. De um lado a UDN, 

a grande imprensa e os militares “liberais” pressionavam para que o Brasil organizasse uma 

FEB para enviar à Coreia. De outro lado, o PCB (considerado uma verdadeira pedra no sapato 

do presidente), a ala nacionalista das Forças Armadas e parte da opinião pública eram 

completamente avessos ao envio de tropas para o conflito coreano. A oposição ao governo 

Vargas vasculhos todas as brechas que pudesse explorar para enfraquecer o presidente. 

Vargas equilibrava-se numa corda bamba, uma vez que com a aproximação pragmática com o 

governo norte-americano, uma resposta negativa poderia ocasionar o afastamento dos 

investimentos assegurados pelos Estados Unidos.  

No tocante ao envio das tropas para a Guerra da Coreia, o posicionamento de Vargas 

não se alterou desde 1951 até que a questão foi perdendo importância conforme o conflito ia 

se encaminhando para o fim. Logo, sem conseguir chegar a um consenso internamente, a 

organização de uma FEB para atuar no conflito coreano mostrou-se algo inviável. Agindo 

com cautela e prudência Vargas conseguiu manter um bom relacionamento com os Estados 

Unidos, atendendo aos interesses dos liberais, ao mesmo tempo que agradou os nacionalistas 

e comunistas com o não envio das tropas para a Coreia.  

CONCLUSÃO 

 

O presente artigo buscou analisar os interesses e motivações do Brasil com relação à 

Guerra da Coreia. O que se constatou desde o início do conflito, era que não havia intenção do 

presidente Getúlio Vargas em enviar tropas para combater na Coreia, mesmo após o 

recebimento em junho de 1951 de uma nota da Secretaria Geral da ONU, que solicitava o 

envio de uma força expedicionária para a Guerra da Coreia. A solicitação foi sutilmente 

negada por Vargas, que buscou contornar a situação propondo-se a exportar minerais 
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estratégicos para as forças da ONU, em troca de recursos financeiros para reequipar o 

exército. 

Mesmo não enviado tropas para combater na Coreia, a guerra serviu para colocar a 

prova os projetos de desenvolvimento do país. Adotando uma postura “independente” às 

pressões dos nacionalistas e liberais no âmbito interno, externamente Vargas teve que lidar 

com cautela para não afastar completamente os estadunidenses. Para tal, Vargas adotava um 

discurso ora independente, ora conciliador.  Manter-se na esfera de influência dos Estados 

Unidos era imprescindível para angariar recursos necessários aos projetos desenvolvimentista 

do país, mesmo que para isso Vargas tivesse que fazer um jogo duplo para conseguir driblar o 

fato de ter se negado a enviar as tropas para a Coreia. 
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