
 

 

 

 
Resumo

Este artigo analisa, em primeiro lugar , a larga gama de atividades promovidas pelo Office of Inter - American Affairs (OIAA) no

Brasil e o significado desta instituição de tempos de guerra. O OIAA foi criado em 1940 e liderado por Nelson A. Rockefeller para

combater a entrada do Eixo no Sul do continente americano e ampliar a influência dos Estados Unidos na região. Com este

intuito, envolveu - se numa série de esferas, como finanças, comércio e indústria, comunicações e mídia de massa s , cultura e

educação. Sua política no Brasil, seu mais importante parceiro no continente , ilustra , além disso, o entrelaçamento entre

economia, política e cultura na política externa dos Estados Unidos, especialmente para a América Latina. Em segundo lugar, o

artigo mostrará também que o governo brasi leiro – em vez de ser um receptor passivo dos ditames de Washington – trabalhou

arduamente para apropriar a pauta do OIAA aos seus próprios interesses no processo em andamento de construção da nação .

Neste contexto , o artigo questionará se o discurso de br asilidade , a construção de uma identidade nacional controlada pelo

Estado, foi um contrapeso para a transferência do American Way of Life e dos valores americanos ao Brasil. Assim, este texto

discutirá tanto a perspectiva brasileira quanto estadounidense. 
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