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JOHDANTO  
Getulio Vargas suoritti armeijan tuella onnistuneen vallankaappauksen vuonna 1930 ja 
nousi Brasilian poliittisen järjestelmän huipulle.1 Vargasin aikana poliittista valtaa keskitet-
tiin voimakkaasti ja aiemmin varsin itsenäisesti toimineiden osavaltioiden eliitit havaitsivat 
nopeasti, että keskusvalta otti voimakkaampaa roolia osavaltioiden hallinnassa.2 Vargas 
oli ensimmäinen merkittävä poliitikko joka korosti tavallisen kansan arvokkuutta ja pyrki 
ajamaan politiikkaa, jolla tavallisen kansan olot kehittyisivät. Tämän lisäksi Vargas toi Bra-
silian politiikkaan nationalistisen ajatusmallin, jonka mukaan Brasilia oli ulkoisten voimien 
vaikutuksen alla ja poliittisen järjestelmän tehtävä oli taistella näitä vaikutuksia vastaan. 
Kansan arvon korostaminen ja ulkoisten uhkien kohtaaminen mahdollistivat Vargasin luo-
da pysyvä maine köyhän kansan isänä ja nationalistisen maailmankuvan profeettana.3 
Vallan keskittämisen ja tavallisen kansan kosiskelun teemat olivat uusia merkittäviä muu-
toksia Brasilian poliittisessa kulttuurissa.  
 
Tässä työssä tutkin Etelä-Amerikan mantereella aktiivisen ja voimakkaan toimijan roolin 
omaksuneen Yhdysvaltojen suhtautumista Brasilian poliittiseen kehitykseen. Ensimmäinen 
tutkimuskysymys käsittelee sitä miten Yhdysvallat reagoi vallankaappaukseen joka suori-
tettiin vuonna 1930. Mitkä asiat nousevat esille Yhdysvaltojen ulkoasiainhallinnon virkaili-
joiden välittämissä tiedoissa ja miten niihin reagoitiin kotimaassa? Toinen tutkimuskysy-
mys käsittelee sitä miten Yhdysvaltojen ulkopolitiikan keskeiset toimijat kuvasivat vuosien 
1932, 1935 ja 1938 vallankaappausyrityksiä joissa Vargasin vallankäyttöön tyytymättömät 
piirit tavoittelivat nousua maan johtoon. Tähän liittyen jatkokysymyksenä selvitän myös 
miten Yhdysvaltojen hallinto reagoi kun Vargas lopulta saatiin syrjäytettyä vuoden 1945 
vallankaappauksessa. 
 
Ajallinen rajaus perustuu Vargasin valtakauteen: se alkaa Vargasin valtaan nostaneesta 
vallankaappauksesta vuonna 1930 ja päättyy vuoden 1945 vallankaappaukseen jossa hä-
net syrjäytettiin. 
 

                                                           
1 Skidmore 1999, 93 
2 Skidmore 1999, 109 
3 Levine 1999, 119 
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Tutkimuksen kannalta keskeinen käsite on vallankaappaus. Tällä tarkoitetaan virallisen 
hallituksen syrjäyttämistä pienen ryhmittymän toimesta. Asevoimien tuki, tai hallitseminen 
on olennainen osa vallankaappauksen luonnetta. Vallankaappauksen erottaa vallanku-
mouksesta, paitsi toteutuksen niin myös seurauksien luonne. Vallankaappaus ei aiheuta 
suuria muutoksia vallan tasapainoon, eikä johda radikaaleihin muutoksiin yhteiskunnan 
sosio-ekonomisissa rakenteissa. 4  
 
Yhdysvaltojen ulkopolitiikka. Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt Zeilerin ja McMahonin 
teosta: Guide to U.S Foreign Policy. Teos on kirjoitettu tutkijoita ja opiskelijoita ajatellen 
joten päättelin sen antavan riittävän vahvan selkänojan johtopäätösten tekemiseen. 
 
Lähdemateriaalina toimii Foreign Relations of The United States- kokoelma. Kokoelma 
sisältää Yhdysvaltojen ulkoasiain hallinnon sisäistä kirjeenvaihtoa kotimaan ja maailmalle 
sijoiteltujen asiamiesten välillä. Materiaali tarjoaa tutkimukselle hyvän pohjan, sillä se sisäl-
tää autenttista materiaalia ulkoministeriön virkailijoilta ja edustustojen työntekijöiltä jotka 
ovat olleet lähellä tapahtumien polttopistettä. Lisäksi tapahtumapaikalle vaikuttaneille vir-
kailijoille toimitetut ohjeet antavat kuvan siitä mitkä ovat Yhdysvaltojen keskeiset tavoitteet 
alueella. Heikkoutena materiaalissa on se, että sitä on muokattu ja siitä on jätetty virallisen 
tiedon mukaan pois henkilöiden nimiä ja arkaluontoisimpia tietoja. Tällöin materiaalin poh-
jalle perustavan tutkimuksen antama kuva voi olla virheellinen, sillä muokattu materiaali 
voi antaa puutteellisen kuvan tapahtumista. Ongelmallista on myös se, että joidenkin läh-
teiden mukaan Franklin D. Rooseveltin presidenttikaudella 1933-1945 ulkopolitiikka hoidet-
tiin valkoisen talon kautta jolloin ulkoasiainhallinto oli jossain määrin paitsiossa mitä tulee 
tärkeimpien tietojen välitykseen, käsittelyyn ja päätöksentekoon. 
 
Tutkimuksen ensimmäinen osa käsittelee vuoden 1930 vallankaappauksen aikaista tie-
donvaihtoa. Pyrin kuvaamaan Yhdysvaltojen edustajien näkemyksiä Brasilian tapahtumis-
ta ja näiden näkemysten pohjalta muodostamaan käsityksen siitä mitkä asiat olivat heidän 
mielestään tärkeitä ja huomioarvoisia vallankaappauksen aikana. Toinen osa käsittelee 
vuosien 1930-1945 välistä ajanjaksoa ja sen aikaisen politiikan suuria tapahtumia. Varga-
sin valtaa vastaan noustiin ajanjakson aikana kolmeen kertaan ja tutkimuksessa pyritään 

                                                           
4 Coup d´état, ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA 
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kuvaamaan lähteiden pohjalta Yhdysvaltojen näkemyksiä näistä epäonnistuneista vallan-
kaappauksista. 
 
Tutkimuksessa Brasilian poliittista kehitystä seurataan Yhdysvaltojen näkökulmasta. Ai-
komuksena on siis selvittää Yhdysvaltojen näkemyksiä Brasilian tapahtumiin. Näkökulman 
käyttäminen nojaa voimakkaasti lähdemateriaaliin ja sen antama kuva saattaa paikoin olla 
kapea. Tavoitteena on nähdä samat asiat ja tiedot joiden pohjalta Yhdysvallat muovasi 
omaa poliittista kantaansa suhteessa Brasiliaan.  
 
Getulio Vargas oli arvovaltaisen suvun jälkeläinen ja kasvoi tiiviisti sisään Brasilian poliitti-
seen kulttuuriin. Hän vaikutti ja eteni oman osavaltionsa Rio Grande do Sulin poliittisen 
eliitin sisällä askel kerrallaan kuten siihen aikaan oli tapana. Hän nousi keskushallinnossa 
ministerin rooliin Sao Paulon osavaltion tuella. Poikkeuksellisen hänestä teki se, että hän 
oli valmis avaamaan poliittista vallankäyttöä. Vanha Tasavalta perustui osavaltioiden poliit-
tisten koneistojen pyörittämään oligarkiaan. Vaaleja järjestettiin, mutta niihin osallistuminen 
oli voimakkaasti rajattu ja tulokset olivat usein ennakkoon järjestettyjä. Vargasin toinen 
poikkeava ominaisuus oli kyky ja halu lähestyä vallankäyttöä neuvottelujen ja kaupan-
käynnin kautta. Perinteisen mallin mukaan valta keskitettiin ja oppositio alistettiin. Vargas 
suosi menetelmää, jossa eri osapuolet pääsivät vaikuttamaan lopputulokseen ja tästä 
syystä hän oli erittäin taitava kokoamaan tuekseen useista eri valtakeskittymistä koostuvia 
liittoumia. Vargasin poliittinen joustavuus vaikutti siihen, että hän onnistui pysymään val-
lassa vuoteen 1945 saakka. Joustavuus vaikutti myös siihen, millaiselta hänen vallankäyt-
tönsä milloinkin näytti ulospäin. Tilanteiden muuttuessa hänellä oli kyky rakentaa uusia 
liittoumia ja taito muovata poliittinen järjestelmä vastaamaan sen hetkisten liittolaisten nä-
kemyksiä.5 

 

 

  

                                                           
5 Levine 1999, 97-99 
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1. Brasilian vallankaappaus 1930  
Kaappaus alkoi 4.10.1930 Minas Geraesin ja Rio Grande do Sulin osavaltioista.6  Näiden 
osavaltioiden poliittiset eliitit olivat joutuneet katsomaan sivusta kun Sáo Paulon osavaltion 
edustaja oli johtanut maata viimeisimmän presidenttikauden ja ne kokivat hänen vallan-
käyttönsä itselleen epäedulliseksi.7 Minas Geraisin eliitti, jonka asema perustui karjankas-
vatukseen, oli ollut Sáo Paulon osavaltiota johtavien kahviparonien poliittinen liittolainen 
mutta vuoden 1929 presidentin vaaleissa tuo poliittinen liitto oli rikkoutunut.8 Vallankaap-
pauksen voi sanoa tulleen yllätyksenä Yhdysvaltojen edustajille, sillä heidän kirjeenvaih-
dossaan ei ole mainittu uhkaavista jännitteistä jotka saattaisivat ennakoida vallankaap-
pausta. Yhdysvaltojen edustajat eivät myöskään näytä olleen tietoisia Saó Paulon ja Minas 
Geraisin välisen poliittisen liittouman rikkoutumisesta. 
 
Kapinallisten vallatessa Pernambucon kaupungin alkoivat Yhdysvaltojen konsulit Per-
nambucossa ja Bahiassa osoittaa huoltaan alueen amerikkalaisten turvallisuuden puoles-
ta. Tätä potentiaalista uhkaa torjumaan toivoi Pernambucossa toiminut konsuli Van den 
Arend Yhdysvaltojen lähettävän alueelle sota-aluksia.9 Oletettavasti tämän pyynnön tarkoi-
tuksena oli joko luoda tilanne jossa Brasilialaiset pidättäytyisivät väkivallasta amerikkalai-
sia kohtaan vastaiskun pelossa, tai sitten sota-alusta oli tarkoitus käyttää siviilien evaku-
oimiseen tilanteen mahdollisesti muuttuessa vakavaksi. Toinen tapa jolla Yhdysvaltojen 
edustajat pyrkivät suojelemaan kansalaisiaan oli Bahian kaupungissa toimineen lähettilään 
pyyntö Brasilian hallituksen paikalliselle edustajalle siitä, että hän jättäisi hallituksen sota-
joukkoja kaupunkiin suojaamaan amerikkalaisia.10 
 
Yhdysvaltojen edustajien viesteissä korostuu pyrkimys turvallisuuden takaamiseen omille 
kansalaisille. Brasilian hallituksen alkaessa sulkea satamia tavoitteenaan vaikeuttaa kapi-

                                                           
6 The Chargé in Brazil (Washington) to the Secretary of State, 4.10.1930. Foreign Relations of the United States (FRUS) 
1930, Volume I, 432 
7 Skidmore 1999, 108 
8 Monteon 2010, 143 
9 The Chargé in Brazil (Washington) to the Secretary of State, 9.10.1930. Foreign Relations of the United States (FRUS) 
1930, Volume I, 433 
10 The Chargé in Brazil (Washington) to the Secretary of State, 10.10.1930. Foreign Relations of the United States 
(FRUS) 1930, Volume I, 435 
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nallisten aseiden ja muiden tarvikkeiden hankintaa11 esittivät Yhdysvaltojen edustajat vas-
talauseita. Recifen kaupungissa vaikuttanut konsuli meni jopa niin pitkälle, että kehotti 
viesteissään amerikkalaisia aluksia jättämään hallituksen sulkemispäätökset huomiotta. 
Hänen huolensa koski kaupungin niukoiksi käyneitä ruokavarantoja. Konsulin toimintaa ei 
hyväksytty hänen esimiestensä piirissä ja hänelle ilmoitettiin varsin yksiselitteisesti, että 
Brasilian hallituksella on kansainvälisten lakien mukaan oikeus sulkea satamiaan huolimat-
ta siitä aiheutuvista seuraamuksista.12 Tilanteessa on havaittavissa jännite paikallistason 
toiminnan ja ylhäältä määrätyn politiikan välillä. Paikallistason toimija pyrkii suorittamaan 
tehtäväänsä joka varmasti sisälsi amerikkalaisten siviilien turvallisuudesta huolehtimisen 
kaikin mahdollisin keinoin. Asiaa kauempaa tarkkaileva keskushallinto kuitenkin asettaa 
valtioiden välisten suhteiden hallinnan tärkeämmäksi arvoksi kuin yksittäisten kansalaisten 
turvallisuuden.  Keskushallinto näytti kokevan, että siviileihin kohdistuva potentiaalinen 
uhka ei ole niin suuri kuin paikallistasolla näyttäisi, tai ainakaan tilanne ei näytä niin kriitti-
seltä että siihen tulisi puuttua korkeamman tason politiikan keinoin. 
 

Vallankaappauksen aikana Yhdysvallat pyrki voimakkaasti vaalimaan puolueettomuuttaan. 
Brasilian laivaston aluksilla toimi amerikkalaista henkilökuntaa kouluttajina hallitusten väli-
sen laivastosopimuksen mukaisesti, mutta konfliktin edetessä Yhdysvallat teki selväksi, 
että nämä henkilöt eivät saaneet osallistua mahdollisiin taisteluihin.13 Toinen tapa joka viit-
taa pyrkimykseen esiintyä puolueettomana oli sota-alus USS Pensacolan toiminta konflik-
tin aikana. Alus oli lähetetty alueelle Bahian kaupungissa toiminaan konsulin pyynnöstä ja 
sen saapuessa kapinallisten hallitsemaan Pernambucon kaupungin satamaan 20.10 käy-
tiin amerikkalaistoimijoiden välillä mielipiteenvaihtoa siitä miten saapumisen diplomaatti-
nen puoli tulisi hoitaa. Lopputuloksena oli se, että kapinallisille tiedotettiin epävirallisesti 
aluksen saapumisesta mutta virallista saapumisilmoitusta ei tehty.14 Virallinen ilmoitus olisi 
luonut tilanteen, jossa Yhdysvaltojen alus olisi toiminut suhteessa kapinallisiin kuten viralli-
sen hallituksen edustajiin, mikä olisi saattanut johtanut potentiaaliseen diplomaattiseen 
ongelmaan. Puolueettomuuden korostaminen on hyvin linjassa hyvä naapuri-politiikan 
                                                           
11 The Chargé in Brazil (Washington) to the Secretary of State, 14.10.1930. Foreign Relations of the United States 
(FRUS) 1930, Volume I, 436 
12 The Chargé in Brazil (Washington) to the Secretary of State, 15.10.1930. Foreign Relations of the United States 
(FRUS) 1930, Volume I, 436 
13The Chargé in Brazil (Washington) to the Secretary of State, 17.10.1930. Foreign Relations of the United States 
(FRUS) 1930, Volume I, 438  
14The Secretary of the State to the Chargé in Brazil (Washington), 20.10.1930. Foreign Relations of the United States 
(FRUS) 1930, Volume I, 441 
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kanssa jossa Yhdysvallat pyrki voimakkaasti rajoittamaan puuttumistaan toisten maiden 
sisäisiin konflikteihin latinalaisessa Amerikassa15. 
 
Puolueettomuuttaan varjeleva Yhdysvallat vaikutti kuitenkin ajattelevan Brasilian tilannetta 
myös vahvasti taloudellisten tekijöiden kautta mikä loi ristiriitaista kuvaa sen intresseistä 
vallankaappauksen aikana. Washingtonista kehotettiin Brasiliassa toimivaa asiamiestä 
muistuttamaan Brasilian hallitusta siitä, että heillä oli edelleen täysi oikeus hankkia aseita 
ja ampumatarvikkeita Yhdysvalloista.16 Samaa ajatusta jatkoi Yhdysvaltojen hallituksen 
23.10 julkaisema virallinen lehdistötiedote, jossa kiellettiin jyrkästi muiden kuin virallisten 
lisenssien omaavien toimijoiden harjoittama asekauppa Brasiliaan. Syyksi tähän kieltoon 
kerrottiin maassa vallitseva epävakaa tilanne,  ja hallitusta vastustavien kapinallisten pyr-
kimykset hankkia aseita käyttöönsä. Keskeinen perustelu tällä päätökselle oli se, että kan-
sainvälisten sopimusten mukaan tämä toimintamalli ja periaatteet sen takana olivat olleet 
käytössä myös muualla maailmassa samankaltaisissa tilanteissa.17 Kapinallisten saavutet-
tua voiton kamppailussa poliittisesta vallasta Yhdysvaltojen ulkoministeri Stimson kehotti 
Brasiliassa toimivaa suurlähettilästä (Morgan) selventämään uudelle hallitukselle, että sen 
toiminta asekaupassa kamppailun aikana oli ollut neutraalia ja olemassa olevien sopimus-
ten mukaista eikä täten ilmaissut Yhdysvaltojen tukevan kumpaakaan osapuolta.18 Yhdys-
valtojen toimintaa tarkastellessa voi havaita poliittisen pyrkimyksen puolueettomuuteen, ja 
samanaikaisesti pyrkimyksen päästä taloudellisesti tuottoisan asekaupan avulla kiinni po-
tentiaalisesti suuriin voittoihin.  
 
Brasiliassa toimivat amerikkalaisyritykset olivat koko konfliktin ajan varsin tyytyväisiä, sekä 
kapinallisten, että hallituksen toimintaan. Ulkoministeriön edustajien Yhdysvaltoihin toimit-
tamassa sähkeessä todetaan 17.10 yhtiöiden olevan tyytyväisiä kapinallisten tarjoamaan 
omaisuuden suojaan valtaamillaan alueilla.19 Ikään kuin vastauksena tähän ilmoitettiin 
21.10 Brasilian virallisen hallituksen maksavan amerikkalaisyrityksille pakko-otolla viedyis-
tä tarvikkeista valtion velkasitoumuksilla.  Tämä maksutapa oli tyydyttävä amerikkalaisille, 
                                                           
15 McMahon, Zeiler 2012, 177 
16 The Secretary of the State to the Chargé in Brazil (Washington), 17.10.1930. Foreign Relations of the United States 
(FRUS) 1930, Volume I, 437 
17 Press Release Issued by the Department of State on October 23, 1930, 23.10.1930. Foreign Relations of the United 
States (FRUS)  1930, Volume I, 443 
18 The Secretary of State to the Ambassador in Brazil, 8.11.1930. Foreign Relations of the United States (FRUS)  1930, 
Volume I, 452 
19 The Consul at Porto Alegre (Naismith) to the Secretary of State, 17.10.1930. Foreign Relations of the United States 
(FRUS)  1930, Volume I, 438-439 
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sillä kupongit olivat monikäyttöisiä, ja niiden omistaminen toi monia etuja amerikkalaisille 
toimijoille.20 Amerikkalaisten yritysten edustajien mielipiteiden sisällyttäminen valtion viral-
lisiin asiakirjoihin vaikuttaa erikoiselta vaikkakin se sopii Yhdysvaltojen noudattaman hyvä 
naapuri- politiikan kontekstiin. 
 
Tämän ulkopoliittisen doktriinin mukaan Yhdysvaltojen hallinto ei vaikuttaisi suoraan toisen 
maan sisäisiin asioihin, vaan Yhdysvaltojen vaikutusvaltaa pyrittiin kasvattamaan lähei-
sessä yhteistyössä ulkomailla toimivien yritysten kanssa. Ajatus perustui Presidentti Hoo-
verin oletukselle siitä, että rauha, taloudellinen hyvinvointi ja turvallisuus olivat toisistaan 
riippuvaisia seikkoja. Näin ollen amerikkalaisten yritysten menestyminen ulkomailla tuotti 
rahallisen arvon lisäksi myös hyvää koko yhteiskunnalle jolloin yhdysvallat toteutti ulkopoli-
tiikkaansa huolehtimalla oman maansa yritysten eduista.21  
 
Uuden hallinnon tunnustamisessa Yhdysvallat halusi edetä hitaasti ja varmistaa sen, että 
uusi hallitus oli riittävän vahva pitämään vallan käsissään ja takaamaan vakauden maas-
sa. Kuten Argentiinassa niin myös Brasiliassa suurlähettiläs sai liudan kysymyksiä johon 
hänen tuli etsiä vastaukset ennen kuin tunnustamista voitiin alkaa harkitsemaan. Washing-
tonin suunnasta ilmaistiin myös selvästi Yhdysvaltojen halu edetä hitaasti asiassa. Tärkei-
tä kysymyksiä olivat vallankumouksen syyt, uuden hallinnon asema suhteessa kansaan, ja 
osavaltioihin ja hallinnon yleinen kyky hallita maata tavalla joka turvaisi omaisuuden suo-
jan ja ihmishenkien säilymisen. Myös vastavallankumouksen uhkaa tuli arvioida ja viimei-
senä asiana piti selvittää uuden hallinnan halua noudattaa kansainvälisiä velvoitteitaan.22 
 
Vaikka Yhdysvaltojen ulkopoliittisen johdon toimittamalla kysymyslistalla oli monia erillisiä 
asioita voi siitä havaita johdon tärkeimpänä pitämän elementin. Hallituksen kyky pitää 
maata hallussaan ja kontrolloida sen toimintaa nousi tärkeimmäksi kriteeriksi, jolla sen 
toimintaa arvioitiin. Tämä on havaittavissa keskushallinnon vastauksesta suurlähettiläälle 
hänen vastattuaan annettuihin kysymyksiin. Samassa viestissä hän varovaisesti puolsi 
uuden hallituksen tunnustamista. Perusteet uuden hallinnon tunnustamiseen ovat ne, että 

                                                           
20 The Consul at Porto Alegre (Naismith) to the Secretary of State, 21.10.1930. Foreign Relations of the United States 
(FRUS)  1930, Volume I, 442 
21 McMahon, Zeiler 2012, 177 
22 The Secretary of State to the Ambassador in Brazil (Morgan), 5.10.1930. Foreign Relations of the United States 
(FRUS)  1930, Volume I, 447-448 
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kaikki osavaltiot tukevat sitä ja vastavallankumous on epätodennäköinen.23 Kontrolliele-
mentin vaatimus oli tavallinen vallankaappaus tapauksissa, mutta Brasilian tapauksessa 
sen selvittämisellä oli todella hyvät perusteet. Vanhan tasavallan aikana keskusvalta oli 
antanut osavaltioille paljon omaa toimintavapautta minkä seurauksena monilla osavaltioilla 
oli omat asevoimansa. Näiden asevoimien koko vaihteli suuresti, mutta niiden kokonais-
vahvuus oli jopa suurempi kuin liittovaltion omien joukkojen, ja myös varustukseltaan ne 
olivat paikoin paremmassa tilassa. Esimerkiksi Sáo Paulon osavaltion armeija oli järjestä-
nyt itselleen ranskalaiset kouluttajat vuosien 1906-1924 väliselle ajalle. Lisäksi osavaltiolla 
oli 1920-luvun lopulla omat ilmavoimat jotka tosin olivat tuolloin vielä rakennusvaiheessa. 
Nämä joukot päihittivät keskushallinnon joukot määrällisesti osavaltion alueella jopa kym-
menkertaisesti. Keskushallinnon komennossa olevat joukot olivat myös koulutukseltaan 
heikkoja ja niiden sisäinen kuri oli heikko jolloin ylemmät upseerit eivät voineet olla lain-
kaan varmoja siitä, että heidän määräyksiään noudatettiin.24 Keskushallinnon heikkous 
lähes kaikilla tasoilla viittaa poliittisen doktriinin läsnäoloon, jossa valtaa on pyritty tietoi-
sesti hajauttamaan jolloin osavaltioiden valta suhteessa keskushallintoon on vahvistunut. 
 
Tärkeimmäksi syyksi vallankaappaukselle suurlähettiläs nostaa vanhan hallinnon, ja erityi-
sesti edellisen presidentin harjoittaman poliittisen vallan jatkuvan väärinkäytön, joka oli 
jatkunut jo vuosia kunnes lopulta sietokyky sitä kohtaan oli nyt ylittynyt.25 Kertoessaan pre-
sidentin vääräksi koetun vallankäytön olevan syynä vallankaappaukselle Yhdysvaltojen 
edustaja on oikeassa, mutta hän, joko ei ymmärrä kokonaiskuvaa Brasilian poliittisen jär-
jestelmän toiminnasta, tai ainakaan hän ei osoita ymmärrystään tässä.  
 
Vallankaappauksen laukaisevana tekijänä oli niin kutsutun vanhan tasavallan poliittisen 
rakenteen rikkoutuminen. Rakenteeseen kuului se, että kaksi voimakkainta osavaltiota, eli 
Sáo Paulo ja Minas Gerais dominoivat kansallista hallintoa presidentin viran avulla. Näiden 
osavaltioiden ehdokkaat vuorottelivat asemassa, ja muut osavaltiot sallivat tämän käytän-
nön vaihdossa siitä, että keskusvalta antoi niille paljon omaa toiminnanvapautta. Vuonna 
1930 Sáo Paulon vuorolla presidenttinä toiminut Washington Luiz ei kuitenkaan luovutta-
nut valtaansa sovitusti Minas Geraisin ehdokkaalle, vaan järjesti vaalituloksen siten, että 
                                                           
23 The Ambassador in Brazil (Morgan) to the Secretary of State, 7.11.1930. Foreign Relations of the United States 
(FRUS)  1930, Volume I, 450 
24 Skidmore 1999, 101-102, 106 
25 The Ambassador in Brazil (Morgan) to the Secretary of State, 7.11.1930. Foreign Relations of the United States 
(FRUS)  1930, Volume I, 450 
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valituksi tuli Sáo Paulon edustaja. Tämä rikkoi vallanvaihdon perinteistä sykliä, ja käynnisti 
vallankaappaukseen johtaneet tapahtumat.26 Vallanjako Brasiliassa vanhan tasavallan 
aikana vuodesta 1889 alkaen, ja sen periaatteet näyttävät olleen varsin yleisessä tiedossa 
ainakin nykyisen  tutkimuskirjallisuuden perusteella.  
 
Yhdysvaltojen kantaan uuden hallituksen tunnustamisesta näyttäisi vaikuttava kiire. Tätä 
puolsi suurlähettilään saama tiukka vastaus hänen annettuaan varovaisen tukensa hallin-
non tunnustamiselle. Jo samalle päivällä kirjatussa vastausviestissä häneltä vaaditaan 
selkeää kantaa siihen onko tunnustaminen Yhdysvaltojen etujen mukaista, vai eikö ole. 
Tässä viestissä myös korostuu kontrolli-elementin keskeinen merkitys. Vastausviestissä 
vaaditaan vain arviota siitä onko hallituksen ote maasta riittävän vahva oikeuttamaan tun-
nustamisen.27 Saatuaan suurlähettiläältä riittävän vakuutuksen hallinnon vahvuudesta Yh-
dysvallat tunnusti uuden hallituksen Brasilian viralliseksi edustajaksi heti seuraavana päi-
vänä 8.11.1930.  
 
Suurlähettilään vakuutus Vargasin johtaman hallituksen vahvuudesta oli lopulta ratkaiseva 
tekijä, joka johti uuden hallituksen tunnustamiseen. Tutkimuskirjallisuuden valossa väite 
siitä, että Vargasilla oli riittävän vahva asema oikeuttamaan tunnustamisen on varsin kiis-
tanalainen. Hänen johtamansa liittouma koostui neljästä keskenään erimielisestä ryhmit-
tymästä joilla kaikilla oli omat motiivinsa. Ensimmäinen ryhmä olivat Minas Geraisin ja Rio 
Grande Do Sulin osavaltioiden poliittiset eliitit, joiden tavoitteena oli rajoittaa Sáo Paulon 
osavaltion valtaa kansallisella tasolla. Toinen ryhmä jonka tuki oli Vargasille elintärkeää 
olivat Sáo Paulon osavaltiota johtaneen republikaani puolueen poliittiset vastustajat joiden 
tuki Vargasille hajotti maan voimakkaimman osa-valtion voimat niin poliittisesti, taloudelli-
sesti kuin sotilaallisestikin. Kolmas ryhmittämä olivat armeijan nuoret upseerit, eli niin kut-
sut Tenentet(=luutnantit) jotka olivat jo vuosia kritisoineet keskushallinnon ja erityisesti ar-
meijan heikkoutta, sekä omassa tehtävässään, että suhteessa poliittiseen eliittiin. Neljäs 
ryhmä olivat suuret kahvinkasvattajat joiden motiivina oli pettymys tavasta jolla liittovaltio 
oli tukenut heitä vuonna 1929 alkaneen laman aiheuttamissa talousongelmissa. 28 Yhdis-
tävänä tekijänä näiden ryhmien välillä oli heidän pettymyksensä maan keskushallintoon, ja 
oletus siitä, että Getulio Vargas, mies joka oli kokenut poliitikko ja oli toiminut useaan ot-
                                                           
26 Edwards 2008, 148-150 
27 The Secretary of State to the Ambassador in Brazil (Morgan), 7.11.1930. Foreign Relations of the United States 
(FRUS)  1930, Volume I,451 
28 Skidmore 1999, 108 
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teeseen ministerinä vanhan tasavallan aikana tulisi muuttamaan asiat heidän etujensa 
kannalta parempaan suuntaan. Liittouman kokoaminen osoittaa myös Vargasin olleen tai-
tava poliitikko joka pystyi lukemaan poliittista ilmapiiriä, ja toimimaan erilaisten valtaryhmit-
tymien kanssa. 
 
Brasilian poliittisen tilanteen on helppo sanoa ollaan todella epäselvä vallankaappauksen 
edetessä vaiheeseen, jossa vanha presidentti vangittiin, ja sotilasjuntta otti maan haltuun-
sa. Yhdysvaltojen suurlähettiläs kertoi viestissään 24.10 vallankaapanneen sotilasjuntan 
muodostuvan hänelle tutuista upseereista jotka ovat tehneet pitkät urat maan sotavoimis-
sa. 29 Huomioitavaa tilanteessa on se, että kyseiset upseerit olivat Riossa toimivia laivas-
ton ja armeijan upseereja eikä heillä ei ollut yhteyttä vallankaappausta toteuttaviin joukkoi-
hin jotka toimivat Vargasin alaisuudessa. Heillä ei ollut valtaa Rion ulkopuolella, ja he oli-
vat kolmas ja tavallaan uusi ryhmittymä Vargasin ja Washington Luizin johtamien voimien 
välisessä kamppailussa. He vain näkivät tilanteen otolliseksi, ja tarttuivat tilaisuuteensa 
kaapata valta. Juntta ryhtyi jakelemaan koko maata koskevia määräyksiä, mutta huomat-
tuaan vaikutusvaltansa rajallisuuden he luovuttivat valtansa suosiolla Vargasille tämän 
saapuessa lopulta Rioon 5.11.30  Arvioni epäselvyydestä perustuu siihen, että Yhdysvalto-
jen edustaja ei mainitse viesteissään presidentin vanginneen juntan olleen erillinen ryhmä 
verrattuna Vargasin johtamaan liittoumaan, vaan viestit antoivat ymmärtää juntan olleen 
yhteydessä Vargasiin.  31  
 
  

                                                           
29The Ambassador in Brazil (Morgan) to the Secretary of State, 24.10.1930.  Foreign Relations of the United States 
(FRUS)  1930, Volume I, 444 
30 Skidmore 1999, 107-108 
31The Ambassador in Brazil (Morgan) to the Secretary of State, 5.11.1930. Foreign Relations of the United States 
(FRUS)  1930, Volume I, 446-447 
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2. Vargasin valtakausi 1930-1945  
Getulio Vargasin valtakausi Brasilian johdossa alkoi vuoden 1930 vallankaappauksesta, ja 
päättyi vuonna 1945 kun armeija pakotti hänet luopumaan vallasta. Hänen kaudellaan 
Brasilian poliittista valtaa keskitettiin voimakkaasti. Hän hallitsi ensin väliaikaishallinnon 
johtajana 1930-1934, sitten presidenttinä 1934-1937 ja käytännössä diktaattorina 1937-
1945. Aikaa leimasivat poliittisten vastustajien vainot ja Vargasin tasapainottelu eri tuki-
ryhmiensä välillä.  
 
Vuonna 1932 Vargasin hallinnon haastoi Saó Paulosta voimansa ammentanut liike, jonka 
pyrkimyksenä omien sanojensa mukaan oli palauttaa maahan perustuslaillinen järjestys.32 
Liikkeen taustalla vaikutti kuitenkin vahvasti Saó Paulon osavaltion poliittisen eliitin halu 
palauttaa vuoden 1930 vallankaappauksessa menettämänsä valta-asema. Osavaltio oli 
menettänyt ison osan arvovallastaan vallankaappauksen seurauksena, ja sen eliitti joka oli 
vielä vuonna 1930 jakaantunut Vargasin kannattajiin ja vastustajiin oli jälleen löytänyt yh-
teisen sävelen suhteessa keskusvaltaan. Vargasin toteuttaessa vallan keskittämistä oli 
eräs tärkeimmistä päätöksistä nimittää jokaiseen osavaltioon keskushallintoa edustava 
virkamies, jonka rooli vastasi osavaltion presidenttiä. Tämän virkamiehen tehtävä oli val-
voa osavaltion hallinnon toimintaa, ja toimittaa keskushallinnon määräykset osavaltioille. 
Sao Paulon tapauksessa tehtävään oli nimetty osavaltion ulkopuolelta kotoisin oleva hen-
kilö jolloin alueen poliittinen eliitti koki olevansa miehitysvallan alla.33 Vargasin vallankäyttö 
suhteessa Saó Pauloon antaa sellaisen kuvan, että hän kokee osavaltion suureksi poliit-
tiseksi uhkatekijäksi. Myös vallankumousta edeltäneessä poliittisessa järjestelmässä pit-
kään toiminut Vargas varmastikin muisti, ja tiesi Saó Paulon voiman poliittisena toimijana. 
Toimillaan hän pyrki rajoittamaan osavaltion mahdollisuuksia nousta tavoittelemaan entistä 
valta-asemaansa. 
 
Vallankaappaus ei johtanut menestykseen Saó Paulon jäädessä taistelussaan yksin kes-
kushallinnon joukkoja vastaan. Kaappausta suunnitellessaan olivat sen johtajat olleet yh-
                                                           
32The Consul General at Sâo Paulo (Cameron) to the Secretary of State, 10.7.1932. Foreign Relations of the United 
States (FRUS) 1932, volume 5, 390 
33 Skidmore 1999, 108-109 
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teydessä myös muiden osavaltioiden kuten Minas Geraisin ja Rio Grande Do Sulin johta-
jiin, ja luulivat saaneensa nämä liittolaisikseen tulevassa kamppailussa vallasta. Taistelui-
den alkaessa olivat kuitenkin näiden osavaltioiden johtajat päättäneet jättäytyä kamppailun 
ulkopuolelle. Epäonnistuneen vallankaappauksen seurauksena Saó Paulo koki sotilaallis-
ten tappioiden lisäksi myös kovan kolauksen poliittiselle arvovallalleen, sillä sen toiminta 
vahvisti maan sisällä vallinnutta käsitystä siitä, että osavaltio ajoi pelkästään omaa etuaan, 
ja oli valmis käyttämään kaikkia keinoja oman valtansa kasvattamiseen muiden kustan-
nuksella.34 Käytännön tasolla Saó Paulon toiminnalla oli useita seurauksia joista selkeim-
pänä oli sen joutuminen poliittiseen paitsioon pitkäksi aikaa, ja sen vanhan valta-aseman 
lopullinen päättyminen keskusvallan kasvattaessa valtaansa. 
 
Vallankaappauksen tukahduttaminen antoi Vargasille mahdollisuuden esiintyä sankarina 
joka suojeli koko maata kapinallisilta.35 Lisäksi vallan hajauttamisen puolesta puhuneiden 
kapinallisten kukistaminen antoi uutta käyttövoimaa ja vahvoja perusteita vallan jatkuvaan 
keskittämiseen pyrkivälle politiikalle.36 Vallankaappauksen kukistaminen antoi armeijalle 
yhä suuremman painoarvon maan sisäisessä valtarakenteessa. Vargas osoitti kiitollisuut-
taan korottamalla asevoimien määrärahoja merkittävästi.37 Sáo Paulon vallankaappausyri-
tys epäonnistui lähes täydellisesti. Epäonnistuneiden taisteluiden jälkeen sen asema kui-
tenkin koheni, sillä yritys oli muistuttanut Vargasia osavaltion voimasta. Jatkossa Vargas 
huomioi Sao Paulon mielipiteen voimakkaammin ja osavaltio saikin käytännössä autono-
misen aseman maan sisällä. 
 
Kapinan aikana Yhdysvallat noudatti jo edellisen vallankaappauksen aikana omaksu-
maansa neutraaliuteen pyrkivää linjausta. Sen linjan mukaan hallitsevalla hallituksella oli 
oikeus ostaa aseita normaaliin tapaan kuten edelliselläkin kerralla.38 Lisäksi poliittisessa 
retoriikassa käytettiin hienovaraisia tehokeinoja joilla maa pyrki etäännyttämään itseään 
Brasilian sisäisestä kamppailusta. Uuden juonteen tähän toi Yhdysvaltojen kanta, jossa se 
                                                           
34 Skidmore 1999, 108-109 
35 Edwards 2008, 151 
36 Edwards 2008, 55 
37 Skidmore 1999, 108 
38 Memorandum by the Assistant Chief of the Division of Latin American Affairs (Matthews) of a Conversation with the 
Second Secretary of the French Embassy (Bousquet), 30.8.1932. Foreign Relations of the United States (FRUS)  1932, 
volume 5, 414 
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ikään kuin kieltäytyy tunnustamasta koko valtataistelun olemassaoloa. Tämä tarkoittaa 
sitä, että Yhdysvallat kieltäytyi tunnustamasta kapinallisia taistelun osapuoliksi. Tämä lin-
jaus tulee vastauksena kapinallisten pyynnöille mahdollisten rauhanneuvotteluiden käymi-
sestä Yhdysvaltojen johdolla.39   
 
Selkein esimerkki Yhdysvaltojen pyrkimyksestä olla ärsyttämästä ketään taistelun osapuo-
lista on Campinasin kaupungin pommitusta koskeneiden viestien sisältö. Hallituksen jouk-
kojen sanottiin pommittaneen Campinasin kaupunkia 19.9 aiheuttaen vaurioita kaupungis-
sa toimineille amerikkalaisyrityksille. Suurlähettiläs Morgan protestoi voimakkaasti tämän 
kaltaista avoimiin kaupunkeihin kohdistuvaa pommitustoimintaa Brasilian hallituksen edus-
tajille, ja korosti, että ulkovaltojen reaktiot olisivat todella negatiivisia jos moista tapahtui-
si.40 Brasilian hallitus kuitenkin syytti tästä pommituksesta kapinallisia mikä johti epäsel-
vään tilanteeseen jossa syyllisestä ei saatu varmuutta. Yli viikkoa myöhemmin 28.9 suur-
lähettilästä kehotetaan suurta varovaisuutta noudattaen selvittelemään asiaa, mutta oh-
jeistuksessa korostetaan liian aktiivisuuden välttämästä, jotta vältyttäisiin tilanteelta, jossa 
syylliseksi osoittautuneen osapuolen kanssa päädyttäisiin hankalaan asetelmaan.41 Näi-
den viestien perusteella voi tulkita, että syyllisten löytäminen tai osoittaminen, ja sitä kautta 
mahdollisesti tapahtuva rankaiseminen ei ole kovinkaan korkealla sijalla poliittisessa tär-
keysjärjestyksessä. 
 
Ulkoasiainhallinnon kirjeenvaihtoa tutkiessa huomaa siinä erikoisia puutteita. Esimerkiksi 
vuonna 1935 Brasiliassa estettiin Moskovasta käsin suunniteltu vallankaappaus yritys, jos-
sa kommunistiset voimat olivat soluttautuneet armeijan tukikohtiin. Tarkoituksena oli kaa-
pata valta ensin armeijan piirissä, ja sitten koko maassa. Epäonnistuneen kaappausyrityk-
sen seurauksena Vargas suostutteli kongressin julistamaan maahan hätätilan, joka antoi 
hallitukselle paremmat mahdollisuudet jahdata kaappaukseen osallistujia. Keskeinen ele-
mentti hätätilan aikaisessa vallan käytössä oli poliisin mahdollisuus jättää ihmisoikeudet 
huomiotta, jos he olivat mielestään saaneet riittävän vahvat todisteet epäiltyjä vastaan. 
                                                           
39The Chargé in Brazil (Thurston) to the Secretary of State, 3.8.1932. Foreign Relations of the United States (FRUS)  
1932, volume 5, 411 
40 The Ambassador in Brazil (Morgan) to the Secretary of State, 21.9.1932. Foreign Relations of the United States 
(FRUS)  1932, volume 5, 416 
41 The Ambassador in Brazil (Morgan) to the Secretary of State, 28.9.1932. Foreign Relations of the United States 
(FRUS)  1932, volume 5, 419-421 
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Lisäksi Vargas käytti vaikutusvaltaansa siten, että tätä hätätila-aikaa jatkettiin 90:n päivän 
jaksoissa lähes kahden vuoden ajan.42 Tästä yhteiskunnallisesti, ja poliittisesti merkittäväs-
tä tapahtumasta, ja sen jälkiseurauksista ei ulkoasiainhallinnon kirjeenvaihdossa ole min-
käänlaista mainintaa. Viestinnässä ei ole havaittavissa katkoksia, vaan vaikuttaa siltä ettei 
asiaa yksinkertaisesti ole kirjattu lainkaan. 
 
Marraskuun 10.päivä vuonna 1937 Vargas yhdessä hänelle uskollisten kenraalien kanssa 
julisti uuden perustuslain, ja ilmoitti, että Brasiliaan oli perustettu niin kutsuttu uusi val-
tio(Estado Novo/New State). Eräs keskeinen elementti uudessa perustuslaissa oli kaikkien 
poliittisten puolueiden toiminnan kieltäminen.43 Jo saman päivän aikana hän lähetti halli-
tuksensa ulkoministerin kertomaan asiasta Yhdysvaltojen suurlähettiläälle. Ulkoministeri 
perusteli vallankaappausta monilla eri seikoilla kuten poliittisella tilanteella, joka näytti joh-
tavan sisällissotaan jos vuoden 1938 presidentinvaalit käytäisiin suunnitellusti. Lisäksi vali-
teltiin vuoden 1934 perustuslain heikkoutta, koska se ei antanut presidentille riittävästi val-
taa johtaa maata kunnollisella tavalla. Erityisesti korostettiin uuden perustuslain kykyä tur-
vata demokraattiset instituutiot. Suurlähettiläs oli liittänyt arvionsa näistä muutoksista 
osaksi viestiään jossa hän kertoo tästä keskustelusta esimiehelleen. Hänen mukaansa 
kaappaus vaikuttaa huolellisesti suunnitellulta, ja samalla hän ilmaisee skeptisyytensä 
demokraattisia instituutioita koskevien lupausten suhteen.44 Huomio demokraattisista ar-
voista, ja epäilyt niiden läsnäolosta uuden järjestelmän puitteissa ovat perusteltuja. Uuden 
perustuslain mukaan esimerkiksi poliittiset puolueet kiellettiin. Samoin muutoksen yhtey-
dessä Vargas hajotti senaatin mikä jätti presidentin ainoaksi poliittisesti valituksi toimijaksi 
kansallisella tasolla. 
 
Washingtonissa amerikkalainen lehdistö nosti vallankaappauksen näyttävästi esille, ja 
kiinnitti huomiota Vargasin hallinnon samankaltaisuuteen Saksan ja Italian totalitääristen 
järjestelmien kanssa. Suurlähettilästä pyydettiin varmistamaan asia Vargasilta itseltään 
vaikka Yhdysvaltojen ulkoministeri viestissään vaikuttaa luottavaiselta sen suhteen, että 

                                                           
42 Skidmore 1999, 112-114 
43 Skidmore 1999, 114 
44 The Ambassador in Brazil (Caffery) to the Secretary of State, 10.10.1937. Foreign Relations of the United States 
(FRUS)  1937, volume 5, 312-313 
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Vargasin toiminnalla ei ole yhteyttä eurooppalaisiin diktatuureihin.45 Lehdistön huomiot 
olivat pääasiassa oikean suuntaisia. Vargasin toteuttama poliittisen elämän uudelleen jär-
jestely oli hyvin samankaltaista kuin Hitlerin toteuttama diktatuuri Saksassa. Lisäksi Var-
gasille näkyvää tukea osoittanut Integralista- puolue oli ideologisesti erittäin lähellä Italian 
fasisteja mikä ei auttanut positiivisen mielikuvan luomisessa amerikkalaisessa lehdistös-
sä.46 Myös Yhdysvaltojen hallinto oli varautunut suhtautumisessaan tuohon puolueeseen 
ja tämä asia vaikuttaa olleen myös Vargasin tiedossa sillä, ulkoministerin ja suurlähettilään 
keskustelussa Vargasin hallitus korostaa näkemystä siitä, että uusi perustuslaki oli suun-
nattu erityisesti Integralisteja vastaan.47 
 
Estado Novon julistamisen jälkeen Vargas ryhtyi voimakkaisiin toimiin poliittisten puoluei-
den hajottamiseksi. Myös Integralista- puolue joutui näiden toimien kohteeksi. Toimet In-
tegralistoja vastaan antoivat vahvistusta Vargasin puheille siitä, että uuden perustuslain 
tarkoitus oli estää fasismia kannattavan puolueen toiminta. Vuoden 1938  toukokuun 10. ja 
11. päivän välisenä yönä joukko Integralista- puolueen jäseniä tunkeutui hyökkäsi presi-
dentin palatsiin tarkoituksenaan murhata Vargas. Hyökkäys oli osa laajempaa vallankaap-
paus suunnitelmaa jossa Integralistat pyrkivät kaappaamaan vallan maassa murhaamalla 
Vargasin lisäksi myös muita keskeisiä henkilöitä kuten esimerkiksi sotilaspoliisin komenta-
jan ja armeijan esikuntapäällikön. Hyökkäykset epäonnistuivat, koska muista hyökkäyksis-
tä saatiin ennakkovaroitus.48 
 
Epäonnistuneen kaappauksen tutkinnassa epäilykset kohdistuvat nopeasti saksalaisten 
suuntaan. Jo 13.5 Saksan suurlähettiläs oli käynyt Brasilian ulkoministerin puheilla ilmai-
semassa huolensa siitä, että joitakin saksalaisia oli pidätetty kaappausyritykseen liittyen. 
Viikon kuluttua eli 20.5 Saksan suurlähetystön henkilökuntaan kuulunut virkamies kutsut-
tiin takaisin kotimaahansa, ja ennen hänen lähtöään Saksan suurlähettiläs kävi henkilö-
kohtaisesti Rio de Janeiron poliisipäällikön puheilla hankkimassa kyseiselle henkilölle to-
distukset siitä, että häntä ei epäillä mistään. Kyseinen toimi herätti Yhdysvaltojen huomion 
joten ilmeisesti kyseessä oli tavallisesta toiminnasta poikkeava tapa hoitaa virkamiehen 
                                                           
45 The Secretary of State to the Ambassador in Brazil (Caffery), 12.10.1937. Foreign Relations of the United States 
(FRUS)  1937, volume 5, 313-314 
46 Monteon 2010, 145 
47The Ambassador in Brazil (Caffery) to the Secretary of State, 10.10.1937.  Foreign Relations of the United States 
(FRUS)  1937, volume 5, 312-313 
48The Ambassador in Brazil (Caffery) to the Secretary of State, 11.3.1938. Foreign Relations of the United States (FRUS)  
1938, volume 5, 413-414 
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maasta poistuminen. Yhdysvaltalaislähteiden mukaan kyseinen virkamies oli vastuussa 
natsi-puolueen toiminnasta Brasiliassa.49 
 
Yhdysvaltalaistoimijoiden tietojen mukaan kaappausyrityksen tutkinnassa ei saatu varmoja 
todisteita saksalaisten osallisuudesta tapaukseen.50 Tästä huolimatta Brasilian ulkominis-
teri kertoi Yhdysvaltojen edustajalle, yksityisesti, olevansa varma siitä, että Saksalla oli 
ehdottomasti ollut osansa suunnitelmassa. Julkisesti Brasilia joutui taipumaan Saksan pai-
nostukseen ja myöntämään, että saksalaisten tahojen osallisuudesta ei ollut pitäviä todis-
teita. 51  
 

Vargas luopui vallasta lokakuussa 1945. Viimeinen isku Vargasin hallinnolle oli armeijan 
johdolta tullut selkeä viesti siitä, että tämän aika oli lopussa, ja ellei hän itse eroaisi niin 
armeija oli valmis toteuttamaan vallankaappauksen.  
 
Tilanteen kehittyminen tähän pisteeseen oli useiden vuosien mittainen prosessi. Vargas 
johti maataan diktaattorin elkein armeijan tuella ja hänen poliittinen järjestelmänsä lainasi 
voimakkaasti Euroopan fasistisilta diktatuureilta, ja erityisesti Mussolinin Italialta.52 Liittou-
tuneiden rinnalla taisteleminen antoi ristiriitaisen kuvan Brasilian poliittisesta suunnasta. 
Poliittinen järjestelmä muodostui fasistisen diktatuurin oppien varaan, mutta sodassa tais-
teltiin saman kaltaisia järjestelmiä vastaan. Liittoutuneiden sota-propaganda, joka korosti 
vapauden puolesta kamppailua, herätti toivoa myös Brasilian sisäisestä kehittymisestä 
kohti demokratian arvoja. 
 
Brasilian liityttyä sotaan vuonna 1942 kasvoi Yhdysvaltojen vaikutusvalta maan sisällä 
voimakkaasti. Amerikkalaisia investointeja virtasi Brasiliaan, ja maiden välille syntyivät no-
peasti vahvat suhteet. Yhdysvallat rahoitti suuria rakennusprojekteja ja myi maahan myös 
aseita, mikä korotti sen asemaa myös armeijan silmissä. Myös kulttuurin ja viihteen  saral-
la Yhdysvallat nousi tärkeimmäksi suunnan näyttäjäksi, ja jopa kulttuuriseksi esikuvaksi 
monilla Brasilian nuoremman polven edustajalle. Taloudellinen tuki, jota Yhdysvallat pystyi 
                                                           
49The Ambassador in Brazil (Caffery) to the Secretary of State, 20.5.1938. Foreign Relations of the United States (FRUS)  
1938, volume 5, 416-417 
50 The Ambassador in Germany (Wilson) to the Secretary of State, 27.5.1938. Foreign Relations of the United States 
(FRUS) 1938, volume 5, 418-419 
51The Chargé in Brazil (Scotten) to the Secretary of State, 4.11.1938 Foreign Relations of the United States (FRUS)  
1938, volume 5, 419-420 
52 Levine 1999, 104-105 
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tarjoamaan onnistui myös vakuuttamaan maan eliitin siitä, että yhteistyö sen kanssa olisi 
kannattavaa.53 
 
Yhdysvallat oli vuonna 1945 kiistatta asemassa, jossa sillä oli mahdollisuudet vaikuttaa 
suoraan Brasilian poliittisen järjestelmän kehitykseen. Levine sanoo suoraan, että Varga-
sin seuraajaksi valittu kenraali Euricio Dutra oli Yhdysvaltojen suosikki ja viittaa tällä sii-
hen, että Yhdysvalloilla oli vaikutusta tähän päätökseen.54 Skidmoren mukaan Yhdysvalto-
jen suurlähettiläs olisi julkisesti kehottanut Vargasia eroamaan.55 Brasilian historian näkö-
kulmasta tehty kirjallisuus näyttää vahvasti sellaista kuvaa, jonka mukaan Yhdysvallat olisi 
ollut aktiivinen toimija Vargasin kaatumisen takana. 
 
Zeiler ja McMahon eivät Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa käsittelevässä teoksessa mainitse 
Brasiliaa samassa yhteydessä Latinalaisen Amerikan diktatuurien kanssa. He kirjoittavat 
vuosille 1944-1948 välisestä  ajasta demokraattisena keväänä, jolloin monet diktaattorit ja 
sotilasjuntat väistyivät vallasta uusien reformihenkisten vallanpitäjien tieltä. 56 Brasiliassa 
koettiin vastaava kehityskulku Vargasin siirtyessä syrjään, ja maltillisemman johtajan otta-
essa vallan haltuunsa. Vaikuttaa ikään kuin siltä, että Yhdysvaltojen näkökulmasta Brasilia 
ei olisi ollut diktatuuri laisinkaan.  
 

 

 

 

  

                                                           
53 Levine 1999, 108-111 
54 Levine 1999, 110 
55 Skidmore 1999, 125 
56 McMahon&Zeiler, 2012 326-327 
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LOPPULAUSE 
 

Yhdysvallat suhtautui Brasilian poliittiseen kehitykseen neutraalisti. Vuosien 1930 ja 1932 
vallankaappausten aikaan se otti linjakseen toimia vallassa olevan hallituksen kanssa ku-
ten normaaleinakin aikoina. Kapinallisryhmittymien kanssa ei ryhdytty käymään dialogia ja 
asekaupan suhteen ryhdyttiin toimiin, joiden avulla pyrittiin varmistamaan aseiden pääty-
minen vain hallituksen joukkojen käsiin.  
 
Kommunistien yrittäessä vallankaappausta 1935 eivät Yhdysvaltojen ulkoasiainhallinnon 
virkailijat edes maininneet tätä tapahtumaa viesteissään kotimaahan. Tähän on kolme 
mahdollista syytä. Ensimmäinen on se, että tietoa on lähetetty kotimaahan, mutta nämä 
tiedot on poistettu Foreign Relations of the United States- kokoelmasta ennen sen julkai-
sua. Toinen mahdollisuus on, että nämä tiedot on välitetty Yhdysvaltoihin jotain toista reit-
tiä ja menetelmää käyttäen kuin ulkoasiainhallinnon kautta. Tässä tapauksessa olisi täysin 
järkevää etteivät tiedot löydy kokoelmasta. Kolmas ja erittäin epätodennäköinen vaihtoehto 
on se, että virkailijat eivät havainneet koko tapahtumaa eivätkä täten voineet siitä kertoa 
tietoa eteenpäin. 
 
Vargasin muuttaessa Brasilian perustuslakia voimakkaasti vuonna 1937 on mahdollista 
havaita muutosta Yhdysvaltojen suhtautumisessa. Vargasin toteuttamat muutokset nosti-
vat Yhdysvaltojen lehdistössä suuren kohun. Yhdysvaltojen hallinto pyrki välttämään ko-
hun lietsomista ja päätyikin ratkaisuun hyväksyä Brasilian muutokset ilman julkista ilmoi-
tusta hallinnon taholta. Vuoden 1938 vallankaappaus sai Yhdysvaltojen hallinnolta huo-
mattavan paljon huomiota. Syynä oli se, että saksalaiset toimijat vaikuttivat olleen siinä 
osallisina.   
 
Yhdysvallat oli 1930-luvun lopulle tultaessa omaksunut poliittisen linjan, jossa se pyrki hei-
kentämään Saksan ja Italian vaikutusvaltaa Etelä-Amerikassa. Saksalaisten ollessa epäi-
lyksen alaisina vallankaappauksen yrityksessä tarjosi Yhdysvallat apuaan Vargasille. Tä-
mä tarjosi keinon päästä asemaan, jossa Yhdysvallat saattoi ohjailla Brasilian poliittista 
kehitystä suhteessa Saksaan. Tästä vallankaappauksesta lähtien Yhdysvallat alkoi lähen-
tyä Brasiliaa kaupan ja kulttuurin saralla. Kehitys huipentui Brasilian liittymiseen taisteluun 
akselivaltoja vastaan toisessa maailmansodassa. Brasilia lähetti sotaan jopa omia sotilai-
taan ainoana maana Etelä-Amerikassa.  
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Vargasin syrjäyttäminen vuonna 1945 näyttää myös tapahtuneen Yhdysvaltojen ulkoasi-
anhallinnon huomaamatta. Jälleen esiin nousevat samat kysymykset kuin vuoden 1935 
yhteydessä. Erona tosin se, että ei ole mahdollista ettei Yhdysvallat olisi havainnut suu-
rimman liittolaisensa kaatumista vallankaappauksessa. Tutkimuksessa käytetty aineisto 
viittaa vahvasti siihen suuntaan, että Yhdysvallat oli tietoinen Vargasin syrjäyttämisestä ja 
vaikutti siihen aktiivisesti. Tämä olisi myös linjassa Yhdysvaltojen toimintaan muualla Ete-
lä-Amerikassa. Maailmansodan päättymisen jälkeen diktaattorit ja sotilasjuntat väistyivät 
maltillisten johtajien tieltä. Yhdysvallat mantereen voimakkaimpana poliittisena toimijana oli 
osaltaan tukemassa kehitystä. 
 
Foreign Relations of the United States - kokoelman käyttäminen lähteenä oli paikoin on-
gelmallista. Sen tarjoamissa tiedoissa oli paikoin erikoisia aukkoja. Lisäksi sen tiedot kes-
kittyvät talouden ja kauppapolitiikan sektoreille. Tutkimuksen aikarajauksen puolesta on-
gelma on myös se, että Presidentti Rooseveltin kaudella 1936-1945 ulkopolitiikkaa johdet-
tiin valkoisen talon kautta jolloin ulkoministeriö oli osittain paitsiossa asioiden hoidossa.  
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